
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 037/2014 2 

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

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

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

Leonardo Truda, nº 40, 22º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do vice-6 

Presidente Davi Jonatas da Silva, 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; Adroaldo Venturini Barboza – 9 

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

de Praga; Luciano S. Cardoso – Associação de Moradores da Vila Maria da 11 

Conceição; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. 12 

CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Cíntia Teresinha 13 

Amaral – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação 14 

das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes 15 

Nunes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Jorge Roberto do 16 

Santos – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Lea Boss e Iolanda Leal – 17 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Rosa Helena Cavalheiro – União 18 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO 19 

GOVERNO: Carlos Fernando Simões Filho – SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – 20 

Secretaria Municipal da Educação – SMED; Adelar Marques – Fundação de 21 

Assistência Social e Cidadania; Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da 22 

Fazenda – SMF; Fábio Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos 23 

Humanos – SMDH; Taís Feldens – Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e Jossana 24 

Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. 25 

DEMAIS PRESENTES: Luiz Henrique 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. Vice-Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h30min). SR. 30 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 31 

Vice-Presidente do CMDCA: Boa tarde. Nós iniciaremos a nossa plenária. Nós temos a 32 

presença de um novo servidor que vai compor o quadro. Pode se apresentar. SR. ER 33 

MARTINS: Boa tarde a todos. Como ele falou, sou servidor da Governança, formado em 34 

Ciências Sociais pela UCS. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 35 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Seja bem-vindo. 36 

Inicialmente vai estar acompanhando as plenárias, não é? SR. CARLOS FERNANDO 37 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Vai. 38 

Ele vai ajudar a Comissão de Políticas. Na semana que vem, durante o mês de novembro 39 

ele acompanha o trabalho das comissões, da Executiva, da Plenária. A partir de 17/11 ele 40 

passa a fazer a carga horária de terça, quarta e quinta aqui no CMDCA/FUNCRIANÇA, 41 

compondo o trabalho do Luiz Henrique, do Luz e da Cláudia Lopes. Ele vai ter primeiro 42 

uma visualização do que fazemos, quantas entidades pedem registro por mês, quantas 43 

pedem carta de captação, registro de programa, qual o percentual de retenção de cada 44 

carta. Sempre fica naquela dúvida, não é? Quanto podemos arrecadar. Esse tipo de 45 

situação que era da área dele, ciências sociais, o Er vai se dedicar a ajudar o Luiz 46 

Henrique, a Cláudia e o Carlos Luz, também a estabelecer procedimentos mais ágeis 47 

para a UPEO e as ONGs que têm problema de carta. Então, veio com essa tarefa, além 48 



 

de ajudar o grupo, fazer uma evolução para dar o melhor resultado. SR. DAVI JONATAS 49 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 50 

do CMDCA: Seja bem-vindo, Er! Nós temos aqui o Edital nº 02/2014, fora as instituições 51 

que não participariam do edital, que tiveram os processos indeferidos, nós tivemos 52 

também no meio do percurso, conforme mostra o cronograma: 06 instituições não 53 

entregaram o plano de aplicação de recursos ou entregaram fora do prazo. Já foi 54 

publicado e essas passam a ser indeferidas. São elas: CIRCULO DA AMIZADE MÃES 55 

DA VILA VALNERI ANTUNES, AMPARO SANTA CRUZ HORIONÓPOLIS, SOCIEDADE 56 

LITERÁRIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO, INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA 57 

IMACULADA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CAMPO DA TUCA e INSTITUTO 58 

RECRIAR. Duas não entregaram o plano de aplicação até o momento e quatro 59 

entregaram fora do prazo. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 60 

Cidadania – RINACI: No edital do ano passado aconteceu a mesma coisa, não, foi no 61 

Edital 01/2014. Elas enviaram uma solicitação e o CMDCA aceitou. Eu digo que a gente 62 

deveria entrar em contato com elas e aceitar. Só porque não entregaram o plano, depois 63 

de terem passado por certidão, entraram no edital e tudo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA 64 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 65 

CMDCA: Ok. Primeiro, a gente não está colocando em votação, nós estamos informando 66 

conforme o edital. Segundo, isso já foi comunicado, foi solicitado a cada instituição, 67 

avisando novamente do prazo. Naquele momento do Edital nº 01 houve três instituições 68 

que encaminharam o pedido de recurso, o que nós não temos aqui. E foi antes da 69 

publicação. Nós estamos em um momento depois. Nós não havíamos ainda publicado a 70 

lista final dos projetos, quem receberiam quem estaria apto a assinar o termo de 71 

compromisso, o que não é este caso, esta lista já foi publicada, o que implicaria se nós, 72 

porventura, votássemos, teríamos que pagar uma nova página para publicar uma nova 73 

lista. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 74 

RINACI: E os valores? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 75 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vão ficar retidos no Fundo. 76 

Fica, não saiu. Eu acredito que as instituições tenham que ter essa maturidade, de olhar 77 

o cronograma e minimamente conseguir cumprir. Nós tínhamos uma representação para 78 

Córdoba, mas acabou não acontecendo em virtude de que não foram preenchidos os 79 

formulários. Eu acho que o processo fiou parado ali. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 80 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: O Jorge da 81 

RINACI teve o mesmo problema agora, em relação à viagem para Brasília. E eu já falei 82 

para o Jorge, quando a aprovação de uma viagem é feita, imediatamente a Gerência tem 83 

que fazer o detalhamento dos formulários. Como eu já viajei, a Roberta Motta, o Davi, 84 

vários conselheiros já viajaram pelo CMDCA em algum momento, na sua vida de 85 

conselheiro, esses formulários estão no arquivo. Então, são sempre os mesmos dados, a 86 

não ser que troque de instituição, que é o que aconteceu com a Simone, acho que foi a 87 

única. Quer dizer, a gente não consegue entender, por isso o Er está compondo a partir 88 

de hoje, porque a gente vê os maus fluxos e procedimentos. Aquela aprovação do dia 89 

15/10, deveria ter dia 22/10 já encaminhado para compra de passagens e pedido de 90 

diária para o conselheiro que fosse, no caso o André e eu. Hoje nós deveríamos estar 91 

viajando com a diária ou se fosse sem, semana que vem ela entraria, pagaria na frente o 92 

que utilizaria lá (Inaudível). Só que nada disso aconteceu. SR. FÁBIO EVANDRO 93 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Tem o 94 

modelo do formulário... SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 95 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: É o mesmo formulário, seja para 96 

conselheiro governamental ou da sociedade civil. Por exemplo, vocês vão preencher o 97 

mesmo formulário. Certo? São quantas noites em Brasília? SR. JORGE ROBERTO DO 98 



 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: São três noites. SR. CARLOS 99 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 100 

SMGL: Então, são três diárias nacionais, em torno de R$ 340,00 para pagar 101 

hospedagem, alimentação e deslocamento. Se vocês não usarem táxi em Brasília está 102 

legal, se usar vai faltar. O hotel tem de R$ 250,00 a R$ 1.500,00. Quando eu, a Dalva e 103 

os conselheiros vamos ficamos sempre no Priston, que paga R$ 250,00. SRA. DALVA 104 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Se reservar no 105 

privado consegue até mais barato. A última vez que eu fui paguei R$ 140,00. Se entrar no 106 

privado com antecedência pega preços baixíssimos. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 107 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: E é no mesmo 108 

quarteirão. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 109 

IPSDP: Na quadra dois e três, não precisa gastar com deslocamento. SR. CARLOS 110 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 111 

SMGL: Então, o documento está no andar, é deixar disponível sempre a cada aprovação. 112 

A gente também não está entendendo porque isso demora, porque fica assim. SR. DAVI 113 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-114 

Presidente do CMDCA: Ok. Então, fica claro que a visita a Córdoba fica cancelada. Nós 115 

tínhamos uma visita hoje pela manhã ao Monteiro Lobato, para nós vermos aquele 116 

processo que ficou parado em razão de que foi possível fazer só uma visita. Então, essa 117 

visita não foi realizada porque o Presidente André e eu... E hoje o André não se faz 118 

presente por motivos particulares. E hoje fomos convidados a estarmos na assembleia da 119 

Câmara Municipal em virtude da sessão que trataria do fechamento da AEPA. Há uma 120 

proposição, que ao nosso ver é muito bem-vinda. Quem tem mais propriedade pode falar. 121 

SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação 122 

– SMED: É amanhã, às 9h30min. É a Comissão de Direitos Humanos. SR. DAVI 123 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-124 

Presidente do CMDCA: Nós montamos uma equipe e pensávamos que era hoje. SRA. 125 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 126 

SMED: A colega da SMED passou a data errada. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 127 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 128 

Então, não fomos e vamos estar realizando a visita. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 129 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu acho importante tirar uma posição 130 

do Conselho, se nós concordamos com o fechamento e abertura de uma Educação 131 

Infantil ali ou se não concordamos com o fechamento. Nós deveríamos deliberar o 132 

posicionamento do Conselho, porque o que eu Dalva penso pode não refletir o que o 133 

Conselho pensa. Então, eu gostaria que fosse colocado em votação se o Conselho 134 

concorda com o fechamento ou se não concorda. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 135 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: A questão é que somos 136 

um Conselho de Direitos de Crianças e Adolescente, aquele espaço foi criado 137 

provisoriamente para atender meninas e meninas em situação de rua, o que não estava 138 

mais acontecendo. O que estava acontecendo ali era atendimento de adulto morador de 139 

rua. A casa estava aberta sendo usada mais como apoio para o morador de rua. Era mais 140 

uma escola de jovens adultos. A Prefeitura adquiriu um prédio na Santa Terezinha, com 141 

demanda de Orçamento Participativo, no valor de R$ 7 milhões. É um espaço qualificado 142 

que pode atender esses moradores de rua. Também tem uma equipe qualificada para 143 

atender menino e menina de rua, é um espaço qualificado também. A pessoa 144 

responsável preocupação local colocou que não está sendo atendido o número mínimo. 145 

Então, foi feito todo um estudo técnico, não foi feita uma leviandade pela Secretaria. e 146 

também temos a lista de espera das crianças, de 0 a 5 anos e 11 meses, aqui da Região 147 

centro, para atendimento. Também temos uma demanda do Orçamento Participativo da 148 



 

Região Centro o reordenamento da AEPA, porque os próprios conselheiros da região já 149 

notaram que o atendimento ali estava esvaziado. Então, é isso. Não vão ser 150 

abandonados os moradores de rua. Os moradores de rua já estavam sendo levados para 151 

lá, o que não vai deixar de acontecer, vão ser levados para o SEMET, que é um espaço 152 

mais qualificado do que a própria escola AEPA. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 153 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 154 

Esta questão já foi bem encaminhada pela Secretaria. A grande maioria das escolas de 155 

Educação Infantil tem o início de atividades às 7 horas, sendo assim os pais que 156 

trabalham na Região centro buscam escolas nesta região ou arredores. Então, vai 157 

responder a uma necessidade grande. Era isso? SRA. DALVA FRANCO – Instituto 158 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Só dizer que foi muito bom esse 159 

esclarecimento da Márcia, porque sempre vem a defesa pela manutenção da AEPA, mas 160 

nunca o esclarecimento de que o público mudou o direcionamento. Eu acho bom divulgar 161 

isso. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 162 

Governança Local – SMGL: É importante o grupo se lembrar que nos últimos 24 meses 163 

o Bonde da Cidadania deixou de atender na Região Centro, e não é por ineficiência u não 164 

querer fazer, ou não querer investir. Também tivemos o fechamento de uma ONG que 165 

trabalhava com o mesmo público, a Dom Bosco, que também fechou as portas. Nós 166 

poderíamos convidar a coordenação do Programa Ação Rua da FASC, porque não ter 167 

crianças e adolescentes nas ruas está gerando também isso para nós. Não se trata de 168 

avaliarmos se a AEPA, se a Dom Bosco ou o Bonde devem deixar de funcionar, é 169 

entendermos o que o Ação Rua está fazendo. Por um lado, se não há crianças na rua, 170 

mas três instituições que tinham um belíssimo trabalho deixam de fazer. SRA. MÁRCIA 171 

REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: 172 

Carlos, o serviço da AEPA não vai deixar de ser feito. Vai ser relocado no SEMET na 173 

Santa Terezinha. (Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 174 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: A gente tem 175 

que entender que a ação do serviço Ação Rua atendeu e planejou. A territorialização diz, 176 

se a criança é Restinga e está no centro, na AEPA, é Restinga. Se a criança é da Vila 177 

União, está no Centro, Lar Dom Bosco, AEPA, é Vila União, Micro 02. É isso que temos 178 

que diagnosticar, se vamos nos preocupar com instituições vamos fugir do foco, o foco é 179 

criança e adolescente. Era isso. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 180 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vamos para a 181 

apresentação do relatório do CMDCA, para apreciação dos Conselheiros. Cláudia Lopes. 182 

SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós 183 

fizemos uma prévia, um apanhado, um quadro das atividades e fizemos, onde coloca as 184 

nossas ações do mês de setembro. (LEITURA DO RELATÓRIO). SR. DAVI JONATAS 185 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 186 

do CMDCA: Alguma pergunta, sugestão? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 187 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: A Cláudia e a Sabrina 188 

concluíram este relatório hoje pela manhã, a Sônia estava em uma reunião com o Luz, o 189 

nosso colega da Governança está compondo agora a área. Ele vai trabalhar vinculado ao 190 

CMDCA/FUNCRIANÇA, também ao COMUI, ao Fundo do Idoso. Ele estava suprindo 191 

outras áreas da nossa Secretaria e o Secretário Carlos Siegle concordou com esse 192 

acordo, onde vai estar se encaixando de forma fixa a partir do dia 17 no trabalho do 193 

grupo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 194 

1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Colegas, alguma sugestão, questionamento? 195 

Então, queríamos agradecer pelas informações. (Falas concomitantes em plenária). SRA. 196 

CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: É importante 197 

vocês saberem o que a gente faz durante a semana, as ações. SR. DAVI JONATAS DA 198 



 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 199 

CMDCA: Eu sei que no dia a dia é muito complicado, tem que parar para atender 200 

telefone, todas as vezes que liguei para cá fui bem atendido e bem acolhido. Parabéns à 201 

equipe pelo trabalho que vem prestando ao Conselho e à Cidade de Porto Alegre. SRA. 202 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: A gente poderia 203 

aproveitar o final do ano e fazer um relatório de números do Conselho, o que gastamos. É 204 

bom para enxergarmos e pensarmos nas ações do processo ano, para sabermos o que 205 

tem neste Conselho. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal 206 

de Política e Governança Local – SMGL: Esta é a ideia do Er. Todas entidades que se 207 

inscrevem têm o desejo de captar, a gente aprova o valor e a retenção. Então, fica muito 208 

estranho muitas vezes a gente saber que não sabe, porque a gente sabe, só não temos o 209 

montante. O Er vai fazer, assim como o quadro comparativo mês a mês, o que as 210 

entidades desejam e o que estão conseguindo. Também fazer uma varredura do número 211 

de carta de captação. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 212 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: A Otília nos trouxe um 213 

relatório financeiro com todas retenções e valor do Fundo, juros. Tudo tem vindo da 214 

Fazenda para cá. Foi lido em plenária e tivemos a informação. SRA. DALVA FRANCO – 215 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Só para constar, nós pedimos 216 

a lista de instituições registradas no Conselho e seus programas, mas até agora não nos 217 

deram o retorno desses documentos. O Luiz já entregou, em 2 minutos ele imprimiu a 218 

lista da Aprendizagem. A gente gostaria de ter acesso aos outros processos também, 219 

para sabermos o que está previsto dentro do período. Então, solicitamos à Presidência, já 220 

veio o email ao Gerente, mas até agora não tivemos retorno. SR. DAVI JONATAS DA 221 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 222 

CMDCA: E ele te deu alguma justificativa por não ter atendido? Dalva Que ele estava 223 

montando uma planilha. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 224 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, vamos verificar com a 225 

Gerência. SR. LUIZ HENRIQUE FROTA – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: 226 

Em relação à planilha que não saiu, alguns dados que a Conselheira Dalva pediu, 227 

tentamos encontrar e os nossos computadores não têm condições de rodar. Então, foi 228 

pedido para a PROCEMPA, mas até agora não nos mandaram. Então, não é desculpa 229 

nenhuma, só estou dizendo o que está ocorrendo. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 230 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas uma lista já nos serve. Nós 231 

queremos saber as instituições inscritas e os programas. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU 232 

– Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: E o SIAS não tem? SR. LUIZ HENRIQUE 233 

FROTA – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem, mas não roda no nosso 234 

computador, porque é muito pesado. Fica ali girando e não aparece. SR. DAVI JONATAS 235 

DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente 236 

do CMDCA: Vamos reforçar o pedido e solicitar encaminhamento. SR. LUIZ HENRIQUE 237 

FROTA – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Gostaria de chamar atenção ali na 238 

tabela, são aproximadamente 15 telefonemas para cada servidor, mas não é 1 minuto 239 

cada telefonema, são quase 10 minutos cada telefonema. Nós ficamos envolvidos só 240 

com telefone umas 2 horas, no mínimo. É só um dado importante para vocês. SRA. 241 

CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: E fora o 242 

atendimento de balcão, assessoramento, porque o importante é prestar um atendimento 243 

qualificado. Nós perdemos 2 horas com cada atendimento. SR. DAVI JONATAS DA 244 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 245 

CMDCA: Mais alguma coisa? Obrigado pela exposição. Passou na Executiva a questão 246 

do EVESCA também, não sei se foi para a comissão. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA 247 



 

DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Sim, chegou. SR. 248 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 249 

Vice-Presidente do CMDCA: Então, vamos nos apropriar do processo. SRA. OTÍLIA 250 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O projeto chegou depois? 251 

(Falas concomitantes em plenária). SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – 252 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: O processo chegou antes. SR. 253 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga: É 254 

um projeto para confecção de material para divulgação da campanha de enfrentamento à 255 

violência sexual contra criança e adolescente. O material é: folders, camisetas, banners, 256 

adesivos e marca páginas. Total de R$ 7.627,00. A comissão é de parecer favorável à 257 

liberação desse valor. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 258 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Alguma pergunta? SRA. 259 

CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Foi visto que 260 

não temos mais material de trabalho para a campanha, é o mesmo material do ano 261 

passado. Nós precisamos desse aporte de material para continuar com as atividades do 262 

período de 2015. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 263 

SMF: Só quero lembrar que esse valor tem que ser feito em licitação, porque é a 264 

continuação. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do 265 

CMDCA/FUNCRIANÇA: É um projeto para 2015. A minha parte é fazer o projeto técnico. 266 

A forma não cabe a mim, eu fiz o meu trabalho administrativo. SRA. DALVA FRANCO – 267 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Quem sabe a gente faz para 268 

os primeiros 06 meses, ver que é emergencial, principalmente para o carnaval, os 269 

primeiros meses. Em julho faz para os próximos meses, até para serem outros materiais 270 

também. é  a minha sugestão. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 271 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Sugestão da 272 

conselheira, que se faça um cronograma físico financeiro de execução do processo, que 273 

isso seja por etapas. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 274 

Fazenda – SMF: Não é isso. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 275 

Divina Providência – IPSDP: É um projeto de 06 meses. SRA. OTÍLIA HENZ DE 276 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Somos obrigados a fazer licitação. 277 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: É 278 

priorizar o material para os primeiros 06 meses. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 279 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 280 

Tu fazes o encaminhamento, repassa a Finanças e voltamos. Fica assim acordado. SRA. 281 

CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Aproveitando a 282 

pauta do EVESCA, trouxe uma situação, que diante do acúmulo de funções, assessora 283 

técnica, mais a coordenação do EVESCA... Também não sei se muda com a presença do 284 

Er na equipe, porque com a saída do Jader reordenamos as tarefas, assumi mais 285 

algumas questões. Agora não sei qual a função dele... SR. CARLOS FERNANDO 286 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: O Er 287 

vai trabalha com o Luiz e o Luz, na parte administrativa, e tu na parte de assessoria 288 

técnica. A ideia é que o Er nos dê um apoio no fluxo e velocidade para viabilizarmos mais 289 

rapidamente enquanto CMDCA. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do 290 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Bom, então, eu acho que é possível continuar na coordenação 291 

do EVESCA e assessoria técnica. Até porque é uma questão que eu gosto muito de 292 

trabalha e não gostaria de abrir mão. Diante dessa nova constituição da equipe é bem 293 

importante. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 294 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Foi trazida essa dificuldade na 295 

Executiva, o acúmulo de trabalho com a saída do Jader e da Cristina. Ela nos colocou 296 



 

essa insatisfação, as dificuldades, até recebemos uma correspondência do Secretário 297 

Carlos Siegle do que havia sido feito e tal. Reconsideraram o número de funcionários... 298 

SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 299 

Governança Local – SMGL: São 08 pessoas, 02 estagiários, 06 funcionários. SR. DAVI 300 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-301 

Presidente do CMDCA: Nós temos visto um excesso de demandas, gerando atraso. 302 

Então, isso nos preocupou um pouco, mais o relato da funcionária ontem na Executiva, 303 

mas estamos com mais um servidor. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 304 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: O correto é o servidor 305 

se reportar a sua Secretaria, não ao Conselho. Então, já havíamos conversado com a 306 

Gerência Local, desde maio deste ano e isto estava sendo avaliado. Certo? É o processo 307 

de mudança do CMDCA/FUNCRIANÇA. Conversamos após a Copa, conversamos de 308 

novo. Nós não acreditamos que esses atrasos sejam por falta de RH. Se o processo 309 

ainda não saiu daqui foi por falta de um email. É um email com três arquivos, onde 310 

justifica porque viajará, (Inaudível), com dados, conta corrente, email, telefone e tocar, 311 

são três emails por arquivo. Não se justifica não termos ido para Córdoba, não justifica o 312 

Jorge e a Taís terem que gastar com dinheiro na frente, se o CMDCA/FUNCRIANÇA 313 

poderia ter feito rapidamente essas duas operações. Vocês iriam com passagem área, 314 

hotel, translado e tudo mais. Esse tipo de situação também, o Er vai se dedicar a 315 

visualizar que tipo de fluxo está sendo feito e o que pode ser melhorado. É a graduação 316 

dele também. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 317 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas ela não pontuou a executiva para 318 

esse fato, o que houve foi a leitura da correspondência do Secretário, diante da presença 319 

dela manifestou a situação dela. Não pontuou a Executiva para estar colocando a sua 320 

situação profissional. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal 321 

de Política e Governança Local – SMGL: As necessidades do CMAS se resolvem na 322 

FASC, as necessidades do CME funcionários é com a SMED. O mesmo aqui, é com a 323 

Governança Local. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 324 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas a questão era sobre as 325 

rotinas e os conselheiros colocaram as situações. Então, foi chamado o Carlos Luz 326 

também para prestar esclarecimentos sobre essas demandas. Então, vamos continuar. 327 

Temos as comissões agora. Comissão de Políticas alguma demanda? Não? SR. JORGE 328 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: A Comissão de 329 

Políticas analisou processos e encaminhou para a Comissão de Finanças. Ficou 330 

pendente uma vista no Monteiro Lobato. Tem uma entidade com solicitação, que é a Cruz 331 

Vermelha. Serão duas entidades para a semana que vem para edital do FECA. SRA. 332 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Então, 333 

tem que pedir dois carros. (Falas concomitantes em plenária). SR. DAVI JONATAS DA 334 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 335 

CMDCA: Podemos solicitar hoje para a semana que vem dois carros, um para a 336 

Comissão de Políticas e outro para a Comissão de Finanças. Ok? (Falas concomitantes 337 

em plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 338 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE REORDENAMENTO. 339 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 340 

Excepcionais – APAE: A Comissão de Reordenamento realizou análise de documentos 341 

de instituições que entraram com projeto. Recebemos uma instituição, orientamos. 342 

Também agendamos duas instituições para visita. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 343 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A entidade que veio hoje já entregamos 344 

o formulário para ela. Então, que seja confirmado o envio do anexo para eles, pedido de 345 

confirmação se receberam ou não. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 346 



 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 347 

Continuando, nós tivemos a realização da visita ao Abrigo João de Barro, para dar 348 

continuação ao processo de denúncia a este Conselho. Nós estamos terminando o 349 

relatório descritivo e fotográfico do que encontramos. Quanto aos fatos pertinentes ao 350 

processo, tivemos relatos que não se confirmaram. Contudo, tivemos relatos que são 351 

talvez ais graves ainda. Então, estamos terminando para a próxima semana. Mais alguma 352 

pauta? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 353 

Governança Local – SMGL: Três informes rápidos. Tivemos uma atualização na 354 

semana passada sobre eleições do Conselho Tutelar 2015. Então, fixemos uma 355 

avaliação na Secretaria sobre tudo que aconteceu nas últimas duas eleições, já fazendo 356 

uma projeção mês a mês, de novembro de 2014 a dezembro de 2015. Então, na semana 357 

que vem, daqui 02 semanas, vamos encaminhar ao CMDCA para avaliações, sugestões 358 

e tudo mais. Sabendo que a Comissão Eleitoral quem estabelece é o Conselho da 359 

Criança. Quem coordena também é o Conselho da Criança, quem faz todas as 360 

validações também é o Conselho da Criança. O que a Governança faz é montar o 361 

escritório das eleições, vamos começar o procedimento, vamos ter um grupo técnico 362 

administrativo para se dedicar ao trabalho, que é bem grande. Segundo, a gente está 363 

fazendo um pedido ao CEDICA/RS para nos disponibilizar a formatação da referência da 364 

criança e adolescente do Estado, visando seguir os mesmos prazos, com aquela 365 

antecedência. Também montar uma comissão nos mesmos moldes, igual ao Conselho 366 

Estadual, que é o que os CONDICAs fazem. Então, na semana que vem a Dalva vai nos 367 

trazer esse material, a gente tem que fazer a nossa versão Porto Alegre e deflagrar a 368 

Conferência Municipal da Criança e Adolescente para o primeiro semestre de 2015. Já 369 

fizemos duas reuniões com coordenadores de redes, pedindo para reservarem o dia 370 

03/03 a 31/05 um dia inteiro para a sua pré-conferência da criança e adolescente. Na 371 

reunião do dia 13/11, á tarde, aqui no Centro Histórico, os coordenadores vão se reunir 372 

com as suas datas de pré-conferências. Então, para saberem, a conferência da criança e 373 

adolescente vai acontecer, conversei com a Dava e a gente quer trazer o assunto para 374 

cá. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: 375 

O que é demanda que vem do nacional, que devemos fazer, é a questão do 376 

protagonismo da criança e adolescente, a gente já poderia ver os espaços que têm, para 377 

poder estar compondo. Por exemplo, no CEDICA são 12 adultos e 07 adolescentes, 378 

crianças, tem um de 12 anos, o resto adolescentes, para a construção da conferência. Só 379 

temos que organizar a participação deles. Outra questão que para Porto Alegre não é 380 

problema, estão demandando que tenha conferências livres, isso Porto Alegre já faz, que 381 

são as pré-conferências livres. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 382 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: No mínimo 10. SRA. DALVA 383 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Outra questão é 384 

que se bote realmente as crianças a participarem da conferências, que possam dizer o 385 

que quere que a política pública contemple no seu futuro. SR. CARLOS FERNANDO 386 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 387 

Terceiro aviso, a nossa campanha de arrecadação, semana que vem e na outra vamos 388 

estar nos reunindo com os secretários, pedindo um apoio para enviarem funcionários, de 389 

24 a 28 de novembro. Certo? O pessoal avalia que seria importante a participação de 390 

conselheiros nessas apresentações. Então, pelo á Presidência que trabalhe o assunto na 391 

Executiva e na plenária, porque está bem próximo, a ideia é turnos de trabalho, manhã e 392 

tarde, em torno de 120 funcionários de cada secretaria, com grande capacidade de 393 

destinação. Uma apresentação do Rogério leal, da Otília, mais pessoas com capacidade 394 

de esclarecer a página da Prefeitura, RH 24 Horas, contribuinte, FUNCRIANÇA, como 395 

entra, que não cai na malha fina. Depois o estímulo ao funcionário para eles acreditarem 396 



 

no serviço das entidades. (Falas concomitantes em plenária). SR. DAVI JONATAS DA 397 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 398 

CMDCA: Retomando. Quero agradecer a todos pela presença.     399 

 400 
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