
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 039/2014 2 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-3 

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

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

nº 40, 22º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do Vice-Presidente Davi 6 

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; André Luiz da Silva Seixas – 9 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA; Adroaldo 10 

Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga; e Dalva Franco – 11 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA 12 

SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Roberta Gomes Motta – Associação 13 

Cristã de Moços – ACM; Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos Pobres de 14 

Santo Antônio; Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do 15 

Rio Grande do Sul – ACBERGS; Jorge Roberto Do Santos e Wilmar Gonçalves Coelho 16 

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

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

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; e José Carlos Bernardi – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 23 

SMDH. DEMAIS PRESENTES: Luiz Henrique Frota – Administrativo do 24 

CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e 25 

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

Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de 27 

presenças o Sr. Vice-Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h40min). SR. 28 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 29 

Vice-Presidente do CMDCA: Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa reunião de 30 

plenária do dia 12/11/2014. Como primeira pauta passaremos para as comissões. 31 

COMISSÃO DE REORDENAMENTO. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos 32 

da Divina Providência – IPSDP: Parte do grupo ficou analisando documentos e parte do 33 

grupo, acompanhado da Conselheira Carol, da Comissão de Finanças, fomos visitar a 34 

ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA INTEGRAR. A sede é aqui na 35 

Andradas, tem espaço adequado, salas de administrativo, estão montando a escola para 36 

executarem Aprendizagem. Eles estão pedindo registro de entidade. Eles têm um 37 

trabalho de encaminhamento para estágios, já faziam isso e agora estão somando com  38 

questão da Aprendizagem. Fizemos questionamentos, o espaço é locado, tem no 39 

processo o contrato de locação de imóvel. Fizemos as orientações para a instituição 40 

participar do FORMAP, para aderirem também ao Fórum de Entidades. E o nosso 41 

parecer é favorável ao registro de entidade. E ficou comunicado que assim que 42 

começarem a executar a Aprendizagem mandem um ofício para a gente visitar para 43 

inscrição de programa. Hoje é registro de entidade. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 44 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 45 

O pedido era registro e inscrição? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 46 

Divina Providência – IPSDP: Era registro e inscrição, mas como o para dar inscrição 47 

temos que visitar a turma, fizemos a orientação, acho que mais uns 15 dias vão estar 48 



 

com a turma montada. Eles vão mandar um ofício. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 49 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 50 

Algum esclarecimento? Então, aqueles que são favoráveis com o parecer da comissão 51 

levantem a Mao. Desfavoráveis? Abstenções? APROVADO o registro da entidade. SRA. 52 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Era só 53 

isso. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 54 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE POLÍTICAS. SR. WILMAR 55 

COELHO – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Apenas encaminhamentos 56 

internos. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 57 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE FINANÇAS. O 58 

Processo nº 001.007441.14.2, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA 59 

ASSUNÇÃO ABENÇA. Uma solicitação de alteração do plano de aplicação. A Comissão 60 

de Finanças é de parecer favorável à alteração do plano de aplicação no valor de R$ 61 

5.177,50 para pagamento do serviço de terceiros, reparos de equipamentos. O valor 62 

captado é de R$ 45.450,00, com retenção de 5%. Algum esclarecimento a mais? 63 

Podemos colocar em votação? Então, colocamos em votação o parecer da comissão. 64 

Aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão para alteração do plano de 65 

aplicação, por favor, levantem a mão. Desfavoráveis? Abstenções? Então, APROVADA a 66 

alteração. Processo nº 001.048551.11.2, SOCIEDADE TÊNIS EDUCAÇÃO E 67 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL. É uma solicitação de prorrogação de prazo para utilização dos 68 

recursos do Projeto Ecossalas. Solicitação de prorrogação de prazo de 60 dias. A 69 

Comissão de Finanças é de parecer favorável ao pedido de prorrogação de prazo, 70 

contados nossa da data da aprovação em plenária. Algum esclarecimento? Então, 71 

colocamos em votação. Aqueles que são favoráveis à prorrogação do prazo do plano de 72 

aplicação, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? APROVADA a 73 

prorrogação. APABB RS - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DAS PESSOAS 74 

DEFICIENTES FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, Processo nº 001.043737.10.2, 75 

também é um pedido de prorrogação de prazo. No caso deles é referente a uma parcela 76 

do plano de aplicação, a parcela no valor de R$ 3.863,43. O valor total captado é R$ 77 

25.216,45. Então, a Comissão de Finanças é de parecer favorável à prorrogação de mais 78 

30 dias de prazo para aplicação e prestação de contas a partir da data da aprovação em 79 

plenária. Alguém quer algum esclarecimento? SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – 80 

Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Por que não veio antes para a plenária? 81 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 82 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Porque não tinha a juntada dos processos, o que 83 

a Conselheira Otília pediu. Alguém quer algum esclarecimento? Posso colocar em 84 

votação? Está claro o pedido da instituição? Aqueles que são favoráveis ao parecer, 85 

conforme aprovação doa prorrogação de prazo de aplicação de recursos, conforme 86 

parecer da Comissão de Finanças, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? 87 

APROVADO por unanimidade também. IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, 88 

Processo nº 001.034742,13.1, pedido de prorrogação de prazo de utilização dos recursos 89 

por 30 dias. A Comissão de Finanças é de parecer favorável á concessão de prorrogação 90 

de prazo solicitado, a contar a presente data. O nome do projeto é Cuidando do nosso 91 

Futuro, para aquisição de equipamentos. Todos são processos de captação de recursos. 92 

Então, estão pedindo 30 dias e o parecer é favorável. Algum esclarecimento? Então, 93 

colocamos em votação. Aqueles que são favoráveis à prorrogação do prazo do plano de 94 

aplicação por 30 dias, a contar da data de aprovar, por favor, levantem a mão. 95 

Contrários? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Mais um processo, é o Processo 96 

nº 001.030603.13.7, também da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, 97 

também é um pedido de prorrogação de prazo de 30 dias. O nome do projeto é Programa 98 



 

de Fortalecimento das Práticas de Humanização ao Bebê de Baixo Peso. Eles pedem 99 

prorrogação do prazo do plano de aplicação e prestação de contas por 30 dias. A 100 

Comissão de Finanças é de parecer favorável ao pedido da instituição de mais 30 dias de 101 

prazo de execução e prestação de contas, a partir da data da aprovação em plenária. 102 

Algum esclarecimento? Então, colocamos em votação. Aqueles que só favoráveis à 103 

prorrogação do prazo de aplicação dos recursos e prestação de contas por 30 dias, a 104 

contar da aprovação, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? Uma 105 

abstenção. APROVADO. Agora vamos para as demais pautas. Referente ao Edital nº 106 

002/2014, os termos de compromisso já estão à disposição na Gerência para assinatura. 107 

Então, eu peço a colaboração para que a gente divulgue. Estão sendo encaminhados 108 

emails... Carlos, já foram encaminhados? Ainda não foram encaminhados, mas será 109 

encaminhado senão hoje, ainda amanhã. O nosso compromisso é estar informando hoje 110 

as instituições. A gente pede a gentileza de que seja feita a adequação através da rede 111 

também, aqueles que puderem avisar as instituições, tem o termo de compromisso para 112 

assinatura. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 113 

Excepcionais – APAE: Tem que vir até aqui assinar, não pode levar? SR. DAVI 114 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-115 

Presidente do CMDCA: É, ficou pactuado, consta em ata. Por quê? Havia algumas 116 

exceções que eram feitas e gerou certo desconforto no que tange que deve ser a todas 117 

as instituições. Então, dessa forma, para que tenhamos uma prática única, para que o 118 

processo seja da mesma forma, com os mesmos direitos e deveres, foi pautado dessa 119 

forma, que todos termos de compromissos sejam assinados aqui pelo representante legal 120 

ou a quem for delegado por meio de procuração. Próximo... Quer falar? SR. CARLOS 121 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 122 

SMGL: Pode ser. Colegas Conselheiros, há 45 dias a gente teve uma apresentação em 123 

plenária da nossa proposta de estímulo à arrecadação dos funcionários da Prefeitura 124 

para o FUNCRIANÇA, naquela lei de 2009, onde o funcionário manifesta o desejo em 125 

dezembro e a Prefeitura bota o dinheiro na frente no FUNCRIANÇA. Esse funcionário tem 126 

o desconto em outubro, novembro e dezembro do ano de 2015. Nós fizemos uma reserva 127 

de agenda na SMA, no auditório do 14º andar, dos dias 24 a 27, manhã e tarde, das 10 128 

às 12 horas e das 14 às 16 horas. Então, 2 horas por turno, de segunda a quinta-feira. 129 

Dia 28 é sexta-feira, mas o auditório está reservado o dia inteiro e estamos tentando o 130 

auditório da SMS neste dia 28. Funcionários da Prefeitura estão sendo convidados pelo 131 

Prefeito e pelos secretários das suas secretarias para estarem nesses auditórios. Então, 132 

qual é a ideia? É termos 120 funcionários por turno para receberem o estímulo e a 133 

aplicação de como é que doa ao FUNCRIANÇA, também por que eles deveriam doar. 134 

Quem lembra do início desse assunto aqui Conselho lembra que a ideia seria os 135 

conselheiros Rogério e Otília fazerem a sensibilização do passo a passo da destinação, 136 

no site da Prefeitura, para esses funcionários, algo de 05 a 10 minutos. Depois haveria 137 

cases, apresentação de entidades que tenham carta de captação para mostrar vídeos e 138 

explicar como funciona o fortalecimento de vínculos, o Trabalho Educativo, a Educação 139 

Infantil e todo resto. O assunto não evoluiu aqui no Conselho. Nós estamos há alguns 140 

dias desses encontros. Então, pergunto aos conselheiros e à Presidência: o CMDCA vai 141 

participar ou a gente faz essa agenda como Governança e Fazenda puramente? SR. 142 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 143 

Vice-Presidente do CMDCA: Respondendo, na verdade, eu acho que todo esse trabalho 144 

foi construído dentro do CMDCA, enquanto projeto, porém entramos naquele período da 145 

Copa, acabamos colocando um pouquinho de lado. Nós retomamos as nossas pautas e 146 

agendas. Agora é o momento de continuidade. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 147 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Eu coloco 148 



 

porque o que está ficando enquanto imagem para mim, para o Rogério e para a Otília é 149 

que dos dias 24 a 28, manhã e tarde, vamos estar recebendo pessoas diferentes a cada 150 

turno, teremos que explicar o que é o FUNCRIANÇA, o que é o CMDCA, o que é a 151 

política de proteção à infância, o que são as ONGs e por que deveriam destinar dinheiro 152 

às ONGs. Eu acho que isso é um pouquinho demais para nós três e não passa uma 153 

imagem de CMDCA. Teria uma reunião com dirigentes de ONGs, essa reunião foi 154 

desmarcada há três semanas. Estávamos eu, a senhora e uma colega da AACD, né, uma 155 

psicóloga, estávamos os três e ficamos aguardando a próxima agenda. Se tiver que ter 156 

uma próxima agenda terá que ser na semana que vem para a gente poder explicar. É 157 

bem simples, faz de conta que eu sou da Entidade O Pão dos Pobres, eu teria que 158 

explicar para 120 pessoas o que é a ONG, o que são os projetos sociais, o custo dos 159 

programas sociais, quanto que a Prefeitura repassa e o que seria o ideal, o que é uma 160 

carta de captação e como é fácil doar. Um videozinho de 10 minutos, é isso que a gente 161 

precisa, senão vai ser só um palavreado técnico financeiro, metodológico e de destinação 162 

do Rogério e da Otília, e da minha parte da política da infância da Cidade, que é o que os 163 

nossos colegas já vêm tendo conhecimento. O que eles não têm conhecimento é: o 164 

prédio do Pão dos Pobres, do Calábria, da ACM, de todas essas entidades que existem, 165 

que têm pessoas precisando serem remuneradas, crianças precisando serem 166 

alimentadas, materiais adquiridos e que essas entidades vêm ao FUNCRIANÇA com 167 

essa expectativa. Então, deveria vir mais dinheiro para o FUNCRIANÇA. Esse grupo de 168 

funcionários que está sendo convidado é das principais secretarias e departamentos da 169 

Prefeitura, que tem as maiores gratificações. São pessoas que perdem R$ 3 mil, no 170 

mínimo, cada um, para o imposto de renda, que poderia ser reposicionado para o 171 

FUNCRIANÇA. Então, vocês multipliquem, são 1200 pessoas que poderiam colocar, 172 

quem sabe, R$ 3 mil, daria um boa cifra para o FUNCRIANÇA. Eles podem escolher 173 

colocar dinheiro para outras entidades, não aquelas que e apresentam. Eles podem 174 

escolher colocar o dinheiro solto no FUNCRIANÇA, para projetos de apoio, eles podem 175 

escolher colocar o dinheiro no EVESCA também. O Rogério Leal e a Otília vão abrir o site 176 

e mostrar a lista das entidades aptas, na linha marrom quem não captou e na linha verde 177 

o que cada uma está captando. Eles vão ver direitinho como faz. Isso nunca foi feito. 178 

Então, a gente espera sair daquela cifra de R$ 80 mil dos anos anteriores e podermos 179 

nos aproximar daquela cifra dos R$ 5 milhões. É dinheiro que a Prefeitura antecipa, o 180 

cara não vai tirar do bolso e colocar no FUNCRIANÇA, é a Prefeitura que vai fazer isso, 181 

eles só precisam ser estimulados. Então, essa é a nossa intenção, mas se as entidades 182 

querem fazer apresentações teria que ter uma reunião preparatória. Outra sugestão, se a 183 

cúpula do Fórum de Entidades ainda não foi estimulada tem que ser colocado para eles. 184 

Assim como estamos nos disponibilizando a fazer uma pequena explanação de 10 185 

minutos, qualquer conselheiro aqui da mesa também tem que se sentir á vontade para 186 

fazer essa explicação, mesmo que fale um pouco da tua entidade. Eu acho que isso não 187 

é demérito e não é incorreto. Quem foi eleito para estar aqui foi pelo Fórum de Entidades. 188 

Então, se veio para cá é porque tem uma capacidade de ficar mais explícito do que os 189 

outros. Eu acho que vocês poderiam atualizar com o Fórum de Entidades para não ficar 190 

nenhum tipo de mal estar, porque, ah, são 120 que têm carta de captação por que só 10 191 

ou 20 vão se apresentar? Porque não tem como todas se apresentarem. SRA. DALVA 192 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu mantenho a 193 

minha sugestão de não ser enquanto entidades e sim enquanto conselheiros, mais 194 

especificamente a Presidência que tem total propriedade, foi eleita para nos representar. 195 

Então, a presidência fazer essa apresentação em nome do Conselho ou se a Presidência 196 

delegar para a Executiva e demais conselheiros em nome do Conselho. Eu entendo que 197 

por parte do grupo vai sim ser usado de que estamos sentando á mesa do Conselho e 198 



 

nos beneficiando. Outra coisa que o seu Adroaldo trouxe naquele dia pela manhã, 199 

quando conversamos, que nós temos que levar para o nosso Fórum é retomar aqueles 200 

cursos e dar chance para as instituições que não têm projeto de captação, que não 201 

sabem nem como acessar ao Fundo. Então, esse trabalho é maravilho, tem que ser feito, 202 

mas entendo que temos que fazer enquanto CMDCA e não enquanto instituição. (Falas 203 

concomitantes em plenária). SRA. LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de 204 

Praga: Uma sugestão que eu dei quando o Carlos trouxe foi de levar isso para ser 205 

conversado no Fórum de Entidades. Eu acho que ir falar da tua instituição vai causar um 206 

desconforto para as outras. Então, se o conselheiro vai falar que fale no geral, não 207 

representado a sua instituição. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 208 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas não precisa ser 209 

o conselheiro a falar, chama alguém da instituição, um dirigente, um técnico, um 210 

representar. SRA. LISETE FELIPPE – Casa do Menino Jesus de Praga: Independente 211 

disso, a entidade é representada aqui, vai alguém da instituição falar, vai estar priorizando 212 

as pessoas que estão aqui dentro. É nesse sentido. A minha opinião é falar no geral. Se 213 

não tem como ir todas que se fale no gera, mas não direcionar, fazer vídeo. SRA. 214 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 215 

SMED: Eu acho mais importante é cada entidade ir falar da sua instituição e não o valor 216 

que vai ser captado. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 217 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Bom, nós temos uma semana, um 218 

período específico para pautar e incentivar à doação. Dia 02/12 é o dia nacional a 219 

campanhas de doação. Como é o nome? Doar, alguma coisa assim. Então, tem todo 220 

esse sentido. O prazo é curto, temos que ser objetivos: apresentamos ou não? É isso. 221 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 222 

Excepcionais – APAE: Eu concordo, a campanha é para aumentar a arrecadação do 223 

Fundo. Eu penso no quanto é importante visualizar as instituições. Só números para 224 

apresentar eu não acho legal, eu acho que de alguma forma conseguir com que essas 225 

instituições estejam lá, poderíamos estar divulgando no Fórum de Entidades para que 226 

façam um vídeo de 5 minutos, 10 minutos. Tem entidades que j[a tem um trabalho e se 227 

organizaram para isso. Todos querem aumentar a arrecadação. É mostrar o que a gente 228 

faz, de alguma forma temos que aproximar as instituições. Se são estas do Conselho não 229 

sei, mas vamos dar um jeito de aproximar para aparecer lá. SRA. SIMONE OLIVEIRA – 230 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso: Várias entidades já têm vídeos, 231 

apresentações. Então, fazer uma seleção, uns 10 cases importantes, porque ninguém vai 232 

fazer isso agora em uma semana, não é bem assim. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 233 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: O nosso Fórum tem fóruns temáticos e 234 

todos nós estamos inseridos em fóruns temáticos, por que não chamar os coordenadores 235 

enquanto fóruns temáticos para fazerem essa apresentação? Aí fazem com propriedade 236 

do programa. O Fórum de PCDs vai trazer imagem, vai falar o que é o PCD, as 237 

instituições. O Fórum do SASE vai apresentar imagens, vi falar o que é o SASE e o que 238 

se quer com o trabalho. E da mesma forma o Trabalho Educativo, a Aprendizagem, todos 239 

os programas. Aí nós tiramos a responsabilidade de uma instituição e damos às 240 

coordenações para decidirem se vai ser por instituição ou se a própria coordenação do 241 

Fórum vai apresentar. É uma forma de respeitar a todos. SR. CARLOS FERNANDO 242 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 243 

então, a minha sugestão é complementar ao que a Dalva traz. A minha sugestão é que a 244 

gente mantenha as instituições, aquelas previamente sugeridas aqui no Conselho, essas 245 

coordenações temáticas do Fórum de Entidades, todos aqui terça-feira que vem na 246 

reunião, mais o Rogério e a Otília, e a gente fazer uma organização da apresentação, o 247 

tempo de cada um, as imagens e uma combinação de que o oco é a política de proteção 248 



 

à infância, é aumentar a arrecadação do Fundo. o nome da entidade, CNPJ da entidade, 249 

endereço da entidade, isso é o que menos importa. Se todos nós passarmos essa 250 

imagem nessa reunião preparatória, depois no Fórum de Entidades e também para os 251 

funcionários da Prefeitura, eu não vejo que vá ficar alguma dúvida para esses 252 

funcionários. Assim, querendo ou não querendo essas pessoas que vocês vão mostrar os 253 

trabalhos, são pessoas que ficam muitas vezes 8 horas por dia na frente da tela do 254 

computador olhando números e calculando percentuais, dando pareceres em processos, 255 

não conhecem prédios, crianças e adolescentes de comunidade, também não vão 256 

entender se não forem vídeos e melhor explicado na minúcia. Então, essa é a minha 257 

sugestão. (Falas concomitantes em plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 258 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vamos 259 

encaminhar... SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 260 

dos Excepcionais – APAE: Eu penso que temos que ir primeiro no Fórum de Entidades, 261 

depois nos fóruns temáticos, porque a Coordenação do Fórum vem antes. SR. DAVI 262 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-263 

Presidente do CMDCA: Então, podemos ir na Coordenação do Fórum primeiro. SRA. 264 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 265 

APAE: Pode ser, porque antes dos fóruns tem a coordenação. Também fico pensando 266 

como que os fóruns temáticos estão organizados para uma apresentação, porque tem 267 

uns fóruns maiores e outros menores. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 268 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Temos 269 

que pensar primeiro na solução. Se tivermos problemas de material podemos conseguir. 270 

Temos que fazer agora é o encaminhamento disso. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 271 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Bom, não vou ensinar o 272 

padre a rezar a missa, esses vídeos, não é só mostrar as crianças brincando bonitinhas, 273 

lindas e maravilhosas, vão ter que apelar, porque o Fundo o Idoso está a mil. É início, 274 

meio e fim de programa, vocês têm que mostrar. Aquela criança está ali, mas o que tem 275 

por trás daquela criança. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 276 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Aqueles que são favoráveis à 277 

aprovação do projeto como está, por favor, levante a mão. SRA. DALVA FRANCO – 278 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A minha proposta não é a 279 

mesma do projeto original. Eu estou propondo... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 280 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 281 

Ok. Aqueles que são favoráveis ao projeto como está. Aqueles que são contrários? 282 

Abstenções? Três. Então, o PROJETO FOI REJEITADO. O projeto com alteração, que 283 

seja por fóruns temáticos, proposta da Conselheira Dalva. Tem outra proposta, do 284 

constituir Carlos Simões, endossado por mim, que seja o projeto como está, acrescido da 285 

coordenação do Fórum de Entidades, mais a coordenação dos fóruns temáticos. SRA. 286 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas esta 287 

era a minha proposta. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 288 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não, acrescido da 289 

coordenação do Fórum de Entidades. (Falas concomitantes em plenária). Podemos 290 

votar? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 291 

IPSDP: A minha proposta é retirar as entidade e manter o Fórum de Entidades e 292 

coordenação. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 293 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Aqueles que são favoráveis ao projeto 294 

com o adendo da coordenação do Fórum de Entidades e da coordenação dos fóruns 295 

temáticos, por favor, levantem a mão: 10 votos. Aqueles que preferem que seja somente 296 

a proposta de que seja pela coordenação dos fóruns temáticos e coordenação do Fórum 297 

de Entidades, levantem a mão: 06 votos. Abstenções? Três. Então, é vencedora a 298 



 

primeira proposta. Na próxima terça-feira a reunião aqui com as coordenações, mais as 299 

entidades, às 10 horas. Nós temos aqui um pedido de representar para o CONGRESSO 300 

PAN-AMERICANO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, dias 09 a 12/12/2014, em 301 

Brasília. É o foco do EVESCA e nós achamos por bem que a nossa representação fosse 302 

feita pela Cláudia. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do 303 

CMDCA/FUNCRIANÇA: É um congresso fechado, para poder participar eu tive que 304 

participar de todo um processo de investigação, tive que mandar a ata do EVESCA, as 305 

ações. Inclusive, eu passei por uma entrevista pela pessoa responsável, ontem, pelo 306 

telefone. Queriam saber da experiência em trabalho com o EVESCA, o que se tem de 307 

práticas. Então, é uma coisa difícil de entrar e achei interessante da gente poder estar 308 

participando. O Carlos Simões pediu que trouxesse para ver com a plenária da 309 

possibilidade de ter mais dois membros. Eu passei por toda essa entrevista e depois ela 310 

me disse que poderia ter mais duas pessoas no máximo por estar acompanhando como 311 

observadores. O Simões já foi, mas ele sugeriu que fosse alguém da Governança, que 312 

seria (Inaudível) e a outra pessoa pela sociedade civil. SRA. MÁRCIA REGINA 313 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Qual o valor 314 

destinado? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 315 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: O valor da diária é de R$ 422,00. SR. 316 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 317 

Vice-Presidente do CMDCA: Alguma dúvida? Eu acho que um está de bom tamanho. 318 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: 319 

Depois ela nos capacita. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 320 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, aquele que são 321 

favoráveis a um representante deste Conselho, que este representante seja a Cláudia 322 

Lopes nesse congresso em Brasília, por favor, levante a mão. Contrários? Abstenções? 323 

Uma abstenção. APROVADO. Conselheiros, quero agradecer a todos e ao bom 324 

andamento dos trabalhos, que as nossas reuniões sejam tão produtivas quanto a de hoje. 325 

Um bom final de tarde.   326 

 327 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16 horas.  328 

        329 
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