
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 003/2014 2 

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

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

Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco Leonardo Truda, nº 5 

40, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do Presidente André Luiz da 6 

Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 7 

CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: André Luiz da Silva Seixas – Associação dos 8 

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

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA; Nelcinda 10 

Aguirre – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC; Carlos Cezar 11 

Pereira Ramos – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil 12 

Isabel Vieira; Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos Pobres de Santo 13 

Antônio; Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. 14 

CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Roberta Gomes 15 

Motta – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação 16 

das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS; Marcelo Vaz – 17 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Wilmar Coelho – Rede de 18 

Integração e Cidadania – RINACI; e Mara Verlaine Oliveira Do Canto – União das 19 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO 20 

GOVERNO: Carlos Fernando Simões Filho e Rafael Gonçalves – Secretaria Municipal 21 

de Política e Governança Local – SMGL; Gislaine Marques Leães – Secretaria 22 

Municipal da Educação – SMED; André Rodrigues N. da Silva – FASC – Fundação de 23 

Assistência Social e Cidadania; Ana Paula Lenhard – Secretaria Municipal da 24 

Fazenda – SMF; Fábio Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos 25 

Humanos – SMDH; Lisandra Pacheco Dias Xavier – Secretaria Municipal da Saúde – 26 

SMS; e Jossana Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e 27 

Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Carlos Luz e Cláudia B. Lopes – 28 

Administrativos do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da 29 

Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates e 30 

Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após 31 

assinatura da lista de presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 32 

14h00min). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 33 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Boa tarde, pessoal, vamos iniciar a nossa 34 

reunião, com a facilidade do transporte público novamente. Ontem nós tivemos mais uma 35 

reunião da Executiva em conjunto com a comissão que está fazendo o edital. Nós 36 

avançamos, continuamos com a previsão do dia 19 estarmos nos reunindo para avaliar, 37 

deliberar e aprovar o edital, para tentarmos lançar no dia 20. Vamos passar pelas 38 

comissões e depois o Simões tem uma apresentação de algumas atualizações. Eles 39 

estão preparando o datashow. Pode ser? Alguém tem mais alguma coisa, alguma pauta 40 

ou fala a fazer? Qualquer coisa é só levantar a mão. 2 – Debates e Deliberações: 41 

Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 42 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Tem processo da Comissão de 43 

Finanças, do EVESCA, que é de parecer favorável à liberação do valor de R$ 70 mil do 44 

recurso livre do FUNCRIANÇA para o DEM, que é a hospedagem para o grupo de apoio 45 

em megaeventos. Os moldes foram requeridos com recursos direcionados ao EVESCA.  46 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 47 

Grosso e Presidente do CMDCA: Está aberto. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 48 



 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: É assim, 49 

grupo, a gente encaminhou o processo pela Secretaria de Governança Local, usando um 50 

termo de cooperação que foi assinado no dia 24/01 pela Maria do Rosário, pelo Estado e 51 

o governo de Porto Alegre. Então, baseado nesse termo de necessidades no sentido de 52 

viabilizar a proteção à criança e ao adolescente no período da Copa em Porto Alegre e no 53 

Rio Grande do Sul, nós detalhamos este pedido de apoio e de acolhimento ao Projeto 54 

DEM para o CMDCA de Porto Alegre liderar. Por quê? É uma necessidade que 55 

(Inaudível) vários pontos do termo de cooperação, como a integração internacional de 56 

ações à proteção à infância, a capacitação, ao tem presencial no período da Copa. Por 57 

que recebermos essas pessoas do exterior? Argentina, Peru e Uruguai. São membros da 58 

municipalidade dessas localidades da Argentina, da Cidade de Pergamino, do Uruguai é 59 

a Cidade de Maldonado, do Peru é a Cidade de (Inaudível). São as três cidades 60 

vinculadas à unidade temática de esportes da rede MERCOCIDADES, que Porto Alegre 61 

coordena nesta gestão 2013/2014. Em novembro passado alguns dos conselheiros 62 

estiveram presentes. Nesse evento a UNICEF do Brasil indicou uma unidade temática 63 

para proteção à infância na Copano Brasil, que só cidades que pudessem se envolver, 64 

cooperar e ajudar. Essas três cidades manifestaram interesse em enviar 20 65 

representantes de cada localidade, funcionários da prefeitura local, das áreas de 66 

educação, saúde, assistência e esporte. Então, a estadia e o café está incluído no apoio, 67 

o almoço e a janta a Prefeitura já encaminhou a licitação e vai bancar com o apoio a 68 

megaeventos. Então, do dia 12 ao dia 30 acontecerão três jogos na Cidade, dia 30 de 69 

junho é o último jogo em Porto Alegre, pelas oitavas de final. (Inaudível). Então, esses 70 

representantes serão capacitados, aí o que a gente pede também é que vá um trio de 71 

representante do Conselho da Criança para ficarem vinculados. Por que um trio? Porque 72 

é de manhã, à tarde e à noite e no dia seguinte, para haver esse revezamento, quem for 73 

à noite não voltaria pela manhã. Por que representante do CMDCA? Como o Conselho 74 

(Inaudível), como forma de participar dessa relação. O material gráfico (Inaudível), para 75 

que saibam onde é o Conselho Tutelar, onde é o MP, onde é o tal Ação Rua, onde tem 76 

espaço e assim vai. Então, essa é a experiência (Inaudível). Pontualmente, este pedido 77 

de até R$ 70 mil, não será atingido, porque eles mandaram com antecedência para isso 78 

ser encaminhado ao CMDCA de Porto Alegre para vocês apreciarem. Creio que esse 79 

valor possa cair (Inaudível). Então, a proposta é simples, é para trabalhar a política de 80 

Porto Alegre por 23 dias. No 23º dia se encerra, pedimos que seja com o Conselho da 81 

Criança, porque politicamente (Inaudível). É um conselho de sociedade. Está claro? SR. 82 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 83 

Presidente do CMDCA: Perguntas, pessoal? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 84 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu não 85 

escutei, é uma delegação? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 86 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Argentina, da Cidade de 87 

Pergamino, do Uruguai é a Cidade de Maldonado, e do Peru, são as prefeituras locais. 88 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 89 

Grosso e Presidente do CMDCA: O parecer, Carol? SRA. CAROLINA DI GIORGIO 90 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Parecer favorável. SR. ANDRÉ 91 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 92 

Presidente do CMDCA: Quem concorda com o parecer da comissão levante a mão. 93 

Obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. O próximo. SRA. 94 

CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: 95 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA PARQUE SANTA ANITA. É uma verba de 96 

contingência, pedem R$ 40 mil, porque pegou fogo no galpão que eles utilizavam para 97 

executar o SASE e Trabalho Educativo. Então, eles pedem, o valor é mais alto que isso, 98 



 

mas eles pedem R$ 40 mil para fazer basicamente a obra, é R$ 15 mil de mão de obra e 99 

R$ 25 mil de material de construção. Tem fotos, laudo dos bombeiros, tem um CD do 100 

incêndio, foi dia 24 de dezembro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 101 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É, no final do ano um 102 

rojão atingiu. Era o telecentro na época, tinha Trabalho Educativo, eles estavam 103 

conveniando mais metas com a FASC. Também estavam iniciando um SARA, mas sem 104 

esse espaço não tem como. Eles estão captando, mas precisam iniciar a obra. Alguma 105 

pergunta ou consideração? Quem concorda com o parecer da comissão levanta a mão. 106 

Obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. 107 

NELCINDA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 108 

Tem um processo da KINDER, ela captou a maior e está pedindo a liberação desse 109 

recurso.ela recebe 50% do que captou a mais, que dá um valor de R$ 9.710 mil. A 110 

Comissão de Finanças é favorável ao repasse de recurso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 111 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 112 

É o que sobrou de um projeto? SRA. NELCINDA AGUIRRE – Centro de Atendimento 113 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não, foi uma aplicação de recurso, ela captou 114 

19.720,81 a mais. Então, ela vai receber R$ 9.710,45, conforme resolução. SR. ANDRÉ 115 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 116 

Presidente do CMDCA: Está aberto, pessoal? Quem concorda com a comissão levante 117 

a mão. Obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. 118 

Comissão de Políticas. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 119 

Providência – IPSDP: Nós temos dois projetos, um era do ano passado, a instituição foi 120 

orientada, houve algumas adequações, apresentou por escrito algumas adequações e a 121 

gente está solicitando uma visita de tripartite para a semana que vem. É a ASSOCIAÇÃO 122 

EMPREENDIMENTO UM NOVO OLHAR. É para ver se ela vez as adequações. É na 123 

Restinga. Ela foi orientada a fazer adequações no atendimento, passou por escrito as 124 

adequações e agora nós vamos visitar para saber se o que  está escrito, aí a gente está 125 

pedindo uma tripartite porque se possa ver, ter esse olhar, porque é um projeto de 126 

captação. SR. WILMAR COELHO – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Este é 127 

aquele que vai na escola? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 128 

Providência – IPSDP: Isso. A instituição foi chamada, orientada, mandou por escrito e 129 

vamos in loco saber se readequou o atendimento. A parte escrita do projeto veio. Então, 130 

estamos pedindo tripartite. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 131 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Onde ele está atendendo, 132 

tem aí? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 133 

IPSDP: Ele está atendendo no CECORES, um dos lugares é o CECORES. SR. WILMAR 134 

COELHO – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: CECORES e na União da 135 

Tinga. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 136 

IPSDP: É, ele mandou dois lugares. SR. WILMAR COELHO – Rede de Integração e 137 

Cidadania – RINACI: Dois lugares. O projeto dele vai até agora, fevereiro. SRA. DALVA 138 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Tá? Então, a 139 

gente está solicitando tripartite, não sei se já dá o nome de quem vai, ou quem estiver 140 

aqui no primeiro olhar já sai. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 141 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Quem vai, pessoa? O Cezar 142 

Ramos, a Roberta. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 143 

Providência – IPSDP: A sugestão, de repente, é ver quem vai na Restinga e já faz as 144 

visitas da comissão e uma pessoa acompanha o grupo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 145 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 146 

Desculpa, não entendi. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 147 



 

Providência – IPSDP: Como a Comissão de Reordenamento tem visitas para aquela 148 

região, a nossa sugestão é que vá o grupo do Reordenamento, mais os três da tripartite. 149 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 150 

Grosso e Presidente do CMDCA: Tá. Pode ser? Tem mais alguém para ir? Para a 151 

semana que vem? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 152 

Providência – IPSDP: É, semana que vem pode ser. Próximo processo... (Falas 153 

concomitantes em plenária). É dia 19. Certo? Posso ir para o próximo? SR. ANDRÉ LUIZ 154 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 155 

do CMDCA: Vamos solicitar o carro. Pode pegar quem estiver no caminho. Às 9 horas 156 

está bom? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 157 

IPSDP: Está. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações 158 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Só para justificar a ausência da Rosana hoje 159 

pela manhã, ela tinha uma consulta marcada, estava no médico. Por isso o 160 

Reordenamento não funcionou, era uma dupla, por isso não foi. Com certeza, na próxima 161 

ela vai. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 162 

IPSDP: O próximo projeto, então, um projeto do EVESCA também, mas este é para a 163 

confecção de material de divulgação, para a campanha do carnaval, para os próximos 164 

eventos que Porto Alegre terá. Então, é um material de divulgação sobre a questão do 165 

combate e exploração sexual de crianças e adolescente, no valor de R$ 8 mil. Passou 166 

pela Comissão de Políticas, fizemos uma “dupartite”, né, e já passou pela Comissão de 167 

Finanças. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 168 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal... (Falas concomitantes em plenária). 169 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Até 170 

esclarecendo que vai sair de uma rubrica que já é da temática do EVESCA. Então, não 171 

vai sair do Fundo, do todo, mas vai sair de um valor que já é destinado ao EVESCA. 172 

Então, eles só precisam da nossa autorização para usar o recurso que já está no nome 173 

do EVESCA. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 174 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Alguma consideração, pessoal? Quem 175 

aprova esse parecer favorável, por favor, levante a mão. Obrigado. Quem discorda? 176 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. Mais algum? O Reordenamento não teve, 177 

na? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 178 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Não, hoje não. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 179 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 180 

Pessoal, assim, vocês todos sabem que estamos tendo reuniões em Brasília para a 181 

Agenda de Convergências, no ano passado nós já fomos, o Itaú Social também está 182 

fazendo reuniões e temos agora, dias 10 e 11, uma agenda, que vai o Carlos Simões, via 183 

Prefeitura, e eu estou indo pelo CMDCA, como das outras vezes. A gente precisa aprovar 184 

aqui a liberação das passagens, das diárias, para podermos representá-los. Dias 10 e 11. 185 

Em paralelo a isso, queria já propor ao Conselho, nós tivemos um problema, nós fizemos 186 

no ano passado, aprovamos uma deliberação, uma resolução, nós deliberamos um valor 187 

no passado para esse tipo de representação, para diárias, viagens. Só que a gente 188 

aprovou, o termo estava “gerais”. Nós acabamos não conseguindo usar justamente 189 

porque estava esse termo na resolução. Então, eu queria propor, independente dessa 190 

primeira parte lá em Brasília, para que a gente aprove aqui uma resolução deixando um 191 

valor que talvez não use, de R$ 100 mil para diárias e passagens presidente 192 

deslocamentos para representações durante o ano de 2014, para que a gente possa 193 

fazer isso, para que toda vez que a gente precise alguém se deslocar em representação, 194 

a gente não precise ficar esperando aprovação de PL, não precise ficar aprovando, com 195 

todo aquele tempo. Tivemos a Vanessa, a Fabrízia também, que chegaram a ficar dois 196 

meses sem receber diária, pagaram do bolso a representação. Entendeu? Então, isso a 197 



 

gente vai prever. Então, vai ser específico este valor para diárias e passagens para 198 

representações de um modo geral no ano de 2014. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 199 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Só para 200 

pontuar, como é colocado agora na plenária. A gente também já tem um segundo evento 201 

do Conselho da Criança, que está sendo convidado, assim como a Coordenação do 202 

Fórum de Entidades. E a gente sabe que (Inaudível) tem todo o manejo pela UNICEF, 203 

tem um encontro nacional das redes de adolescentes e jovens pela função do esporte 204 

seguro, a REJUPE. Então, na medida em que a representação e (Inaudível) da ACM, da 205 

FECI, um conselheiro do CMDCA e o Coordenador do Fórum de Entidades a estarem 206 

presentes, eles banco a ida do adolescente das entidades, mas querem a presença dos 207 

adultos para participarem do festival nacional da rede de adolescente de jovens pela 208 

inclusão do esporte seguro. Aí aquela questão do tribunal megaeventos, tudo pela 209 

UNICEF, os 12 estados e cidades sedes, vai acontecendo lá. Provavelmente, vai chegar 210 

o convite também para o CEDICA do Rio Grande do Sul, para convocar um representante 211 

para este festival. É de 27 a 31 de maio. Se deixarmos para encaminhar em maio, pode 212 

não haver tempo e nem condições de se bancar. Com essa confirmação da UNICEF na 213 

semana que vem, através de ofício, é possível, mediante esta aprovação prévia, que o 214 

CMDCA e o Fórum tenham seus representantes nesse encontro nacional lá em maio. SR. 215 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 216 

Presidente do CMDCA: Primeiro a proposta de aprovação da liberação para a Agenda 217 

de Convergência, dias 10 e 11, em Brasília. Quem concorda levante a mão. Obrigado. 218 

Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. E a segunda votação é a 219 

formação ou não, proposta, de já deixarmos alocado um valor de R$ 100 mil para todas 220 

as representações, em passagens, em diárias, para representações do CMDCA no ano 221 

de 2014. Quem concorda levante a mão. Obrigado. Quem não concorda? Abstenções? 222 

APROVADO por unanimidade. Pessoal, o Simões quer fazer as atualizações. SR. 223 

CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 224 

Governança Local – SMGL: Amanhã de manhã, às 9 horas, quem puder estar, também 225 

os representantes das instituições, educadores, coordenadores, técnicos, levem as 226 

famílias que tiverem oportunidade de levar. É às 9 horas, na SMA, Siqueira de Campos, 227 

1.300, vai ser lançada uma campanha de proteção à infância no Carnaval 2014. Ontem à 228 

tarde estive na Câmara de Vereadores, o complexo já está liberado para funcionar, 229 

apenas vai haver uma adequação para a muamba, que é no dia 22, pela questão dos 230 

extintores de incêndio que a Brigada Militar solicitou. Como é provisório, em princípio não 231 

tem problema, mas essa campanha que nós vamos lançar amanhã de manhã é mais 232 

específica para os dias do evento mesmo. Aí tem aquela grande participação da 233 

população, as escolas de Porto Alegre desfilando e aquela possibilidade da violação de 234 

direitos acontecer. Então, essa é uma campanha alinhada pela Presidência da República, 235 

pelo Governador do Estado, pelo Governo Municipal e o CMDCA, convidado pelo 236 

EVESCA/PAIR, que faz a liderança desse evento. Então, a gente quer contar muito com 237 

a presença de vocês, de seus representantes, amanhã de manhã, às 9 horas, das 9 ao 238 

meio dia, Auditório da SMA, Siqueira de Campos, 14º andar. SRA. CLÁUDIA B. LOPES 239 

– Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós mandamos email, só falta 240 

confirmar. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 241 

Política e Governança Local – SMGL: Isso. Para as pessoas não acharem que amanhã 242 

apenas é uma solenidade, a partir daí começa acontecer uma série de atos que vão gerar 243 

o trabalho presencial lá no Complexo Cultural Porto Seco. O Secretário da Cultura vai 244 

confirmar com a Presidência do CMDCA as duas datas... Não é na semana que vem, é 245 

na outra semana, onde nós estaremos capacitando 150 funcionários da Prefeitura, que 246 

vão trabalha no Complexo Cultural Porto Seco. Além do material gráfico, que as pessoas 247 



 

receberão, como sempre recebem nos últimos 5 anos pelo EVESCA/PAIR, a ideia é que 248 

nós façamos a capacitação dos funcionários, para que eles sintam, entendam o que é 249 

uma violação de direitos, o que é uma exploração sexual e comercial, assim e tudo mais. 250 

Então, a gente vai estar convidando conselheiros aqui do CMDCA, via EVESCA/PAIR, 251 

para fazerem parte essa capacitação ao quadro do Poder Público que vai trabalhar no 252 

complexo. E também a presidência e os conselheiros serão convidados para 253 

disponibilizarem a sua carga horária, manhã, tarde, noite ou madrugada, tem uma escala 254 

que a Cláudia Lopes vai trabalhar como guia, para que cada um possa colocar qual o seu 255 

melhor turno para se disponibilizar para este trabalho. Conselhos Tutelares, DECA, MP, 256 

todos esses vão estar presentes, mas como é o CMDCA que vai liderar essa campanha, 257 

a gente conta com vocês daqui para frente nesses eventos. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – 258 

Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Enquanto coordenação do EVESCA, é 259 

importante, até porque nós estamos fazendo este CMDCA mais junto com o EVESCA, o 260 

que está dando muito certo, porque estamos aqui dentro do CMDCA. Assim, dentro 261 

desse trabalho todo que estamos fazendo fica a programação. Estão todos convidados, 262 

dia 14, às 9 horas, temos uma reunião extraordinária de manhã, para fazer os 263 

preparativos para todos os trabalhos que vão desenvolver no Carnaval lá. Estão todos 264 

convidados. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 265 

Política e Governança Local – SMGL: Na sequencia, amanhã de manhã é muito 266 

importante a presença de todos. na sequencia o grupo vai estar recebendo por email as 267 

informações, atualizações e pedidos de confirmação do vínculo para este trabalho no 268 

complexo e também na capacitação dos funcionários. A sequência que a gente disse: dia 269 

19/02, quarta-feira que vem, às 14 horas, na mesma SMA – Secretaria Municipal de 270 

Administração, na Siqueira de Campos, 14º andar, a gente vai ter o evento que é da 271 

Campanha Não Desvie o Olhar. É uma campanha internacional para  questão do evento 272 

à exploração sexual e comercial de criança e adolescentes. Isso é uma ação da 273 

comunidade europeia, da América Latina e no Brasil pela Frente Nacional de Prefeitos. 274 

Quem vem compor esse trabalho conosco no dia 19? Não vai ser o Kaká, que saiu na 275 

capa veiculada na de Salvador, quando lançaram lá, campanha de novembro passado, 276 

vai ser o Juninho Pernambucano que vem a Porto Alegre dia 19. Então, o Jair Meneguelli 277 

do SESI, o Prefeito, que é Coordenador da Frente Nacional de Prefeitos, José Fortunati, 278 

o secretariado, o Governo do Estado, o Governo de Porto Alegre, vereadores, aí entra o 279 

CMDCA de Porto Alegre com o CEDICA, que é do Estado, o Conselho Municipal de 280 

Assistência social e o Conselho Municipal de Saúde. A gente está fazendo a negociação 281 

com a Frente Nacional de Prefeitos, que o CEDICA, o CMDCA e o CMAS Porto Alegre, o 282 

Conselho Municipal da Saúde de Porto Alegre, que esses quatro presidentes façam a 283 

moderação na mesa dos painelista e também o acolhimento de indicativos do que Porto 284 

Alegre e o Estado devam viabilizar para a efetiva proteção à infância nesse megaevento 285 

Copa do Mundo. Então, a gente já fez a solicitação a Dalva Franco, a Verônica do CMAS 286 

que está sendo convidada, a Presidência do Conselho da Saúde também, e o Presidente 287 

André do CMDCA de Porto Alegre para fazer essa moderação. Na mesa de abertura, ás 288 

14 horas, a gente está convidando a Maria Regina Azambuja e a Denise Casanova Villela 289 

do MP, a Secretária Angélica Goulart da Presidência da República, Secretaria Nacional 290 

da Criança e Adolescente, também representação do Comitê Estadual de Enfrentamento 291 

e Exploração Sexual, e o homônimo do EVESCA de Porto Alegre, só que do Estado, para 292 

atualizarem o que é realmente que está acontecendo em termos de violência e 293 

exploração sexual do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Às 15h30mim vai haver um 294 

intervalo, aí, nesse coffee breack, quando retorna, o Jair Meneguelli, o Fortunati, o 295 

Juninho Pernambucano, todas as autoridades presentes, esses presidentes dos 296 

conselhos setoriais, do Estado e de Porto Alegre, vão assinar o ato da campanha Não 297 



 

Desvie o Olhar do Brasil. Então, começa por Porto Alegre,o material gráfico já vai estar 298 

possivelmente sendo disponibilizado para nós nesse ato também. Aí a gente conta 299 

também com vocês e com os representantes das suas instituições. E o Pedro Sérgio, do 300 

Fórum de Entidades, também, divulgando para que a gente tenha a devida representação 301 

de Cidade, porque pelo Governo do Estado teremos. Já tivemos a confirmação de vários 302 

representantes do Governo Estadual. É dia 19, às 14 horas, na Siqueira de Campos, 303 

1.300, 14º andar. Certo? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 304 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: É na quarta-feira, vamos ter 305 

que puxar a plenária. Aí é uma proposta, porque é importante a gente estar lá. SR. 306 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 307 

Presidente do CMDCA: A única alternativa é... SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 308 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Antecipar para 309 

o dia 18. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 310 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ou fazer de manhã. SR. CARLOS FERNANDO 311 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Pode 312 

ser. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 313 

Grosso e Presidente do CMDCA: E puxa as visitas para antes, ou terça, ou quinta. 314 

Como estão vocês? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 315 

Providência – IPSDP: Ou deixamos as visitas para a outra semana. SR. ANDRÉ LUIZ 316 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 317 

do CMDCA: Tá. Então, a tripartite fica para a outra, para o dia 26. Então, só para a gente 318 

poder aceitar, aprovamos a plenária para quarta-feira de manhã, dia 19. Quem concorda 319 

levante a mão. Obrigado. quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. 320 

SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 321 

Governança Local – SMGL: Dia 20 de fevereiro, o dia inteiro, também no mesmo 322 

auditório. É o Ofício nº 071/2014, foi encaminhado aqui para o Presidente do CMDCA de 323 

Porto Alegre, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Nesse ofício, que vai circular 324 

pela mesa, está sendo contemplado aquilo que está sendo feito há alguns meses, tanto 325 

conosco aqui da Prefeitura, tanto o Conselho da Criança, para que a gente pudesse ter 326 

esse alinhamento para o PAIR Copa. O PAIR Copa significa o quê? Nós vamos ter o 327 

acréscimo de ações e ações para o enfrentamento à exploração sexual por causa do 328 

megaevento. Nesse dia 20, 29 cidades estarão representadas nesse auditório, alguns 329 

representantes dos governos desta Cidade, com certeza os presidentes dos CMDCAs 330 

dessas cidades, assim como o CEDICA do Rio Grande do Sul. A ideia qual é? É que 331 

Porto Alegre possa formalizar através de uma assinatura de validação pelo Secretário de 332 

Saúde, de Assistência e de Educação, a veiculação com o PAIR Copa, porque são as 333 

teres principais áreas de proteção à infância para a questão da exploração sexual e 334 

comercial de crianças e adolescentes. Essa tarefa foi destinada ao Presidente do 335 

CMDCA, para que ele possa buscar a garantia de que o Casartelli, o Marcelo Soares e a 336 

Cleci Jurach façam a validação desse termo no dia 20, de manhã. Dia 20, à tarde, as 120 337 

pessoas vão ser distribuídas em grupos. Nós reservamos 10 salas do centro histórico, as 338 

salas da SMPEO, da SMA, tudo no mesmo quarteirão. Então, vão ser grupos pequenos, 339 

que serão subdivididos no final da manhã pela Secretaria de Direitos Humanos e pela 340 

Prefeitura de Porto Alegre, o Conselho da Criança de Porto Alegre e CEDICA, para 341 

trabalho de qualificação e atualização de 10, 12 pessoas. Nesses grupos nós vamos ter 342 

representantes de várias cidades. Então, quem estiver lá vai ver o que está acontecendo 343 

nas cidades fronteiras, onde têm índices de exploração sexual, sequestros e tudo mais. 344 

No dia 20, à tarde. E da região metropolitana também, atualizações de Canoas, Gravataí, 345 

Canoas. Então, é muito importante a presença de todos os conselheiros titulates e 346 

suplentes nesse dia 20. Certo? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 347 



 

Divina Providência – IPSDP: À tarde, qual horário? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 348 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Das 14 às 349 

17h30min. Para vocês terem uma ideia, algumas salas são no 6º andar da Prefeitura, 350 

outras no 8º, outras no 14º, outras salas na Siqueira, 1.171, no prédio da UNIMED. 351 

Então, é o 1º andar, tem duas salas ali também. Então, é tudo ao redor, nada é muito 352 

longe. Então, quem puder passar o dia conosco, dia 20, seria muito importante. Certo? O 353 

Presidente não pode se ausentar o dia inteiro nesse evento, os conselheiros titulares e 354 

suplentes, de preferência que estejam todos. Perguntas? SRA. DALVA FRANCO – 355 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Tem como mandar todos os 356 

convites para todos os conselheiros/ SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 357 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Todos os convites irão 358 

por email, formalizados. A gente só queria ter a apresentação verbal primeiro, para 359 

depois confirmar por email, com a devida autorização. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 360 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Até para mandar para as instituições. 361 

SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 362 

Governança Local – SMGL: Dia 20 é carta marcada, a gente não pede que divulguem 363 

para outros, é CMDCA interno, CEDICA interno, os caras que vêm do interior, secretarias 364 

da Prefeitura e das prefeituras, e do Governo do Estado. Este é carta marcada. Dia 19 365 

sim, este é aberto, aí vocês convidam as instituições e representantes que vocês avaliam 366 

importante levar para essa campanha internacional. Certo? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 367 

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

Alguém tem alguma colocação enquanto ele prepara o datashow? SRA. NELCINDA 369 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Alguém 370 

tem mais algum assunto, gurias? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 371 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Alguém tem mais 372 

algum assunto? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 373 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu gostaria de colocar que a 374 

UAMPA novamente está sem sede, de novo. Houve um princípio de incêndio, os 375 

bombeiros foram avaliar, a fiação do prédio estava já prejudicada. Enfim, então, ficamos 376 

novamente sem sede. Esperamos resolver essa problemática. SR. ANDRÉ LUIZ DA 377 

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

CMDCA: Qual a previsão do Mercado, sabe? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 379 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Falaram 380 

em 12 meses, mas... De 12 a 15 meses. A gente está na mesma situação lá. Se 381 

souberem de algum lugar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 382 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Aqui no Centro tinha um 383 

andar, um lugar temporário. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 384 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Ficou inviável. Se alguém 385 

souber de algum lugar, não precisa nem ser muito amplo. SR. CARLOS FERNANDO 386 

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

Pessoal, faltou um assunto sobre Copa também. Olha só, como o Governo do Estado, o 388 

Governo do Município e a União assinaram o termo de cooperação, assinado dia 24 de 389 

janeiro, Maria do Rosário, Governador e Prefeito, isso nos dá uma liderança em relação 390 

às outras 11 cidades sedes e estados para a Copa 2014. Só que nós temos uma lacuna 391 

em relação às outras cidades, os outros não assinaram o termo de cooperação União 392 

estado e a cidade, mas todos já têm a resolução do CONDICA local e do CEDICA do 393 

Estado, que no caso é o nosso CMDCA e o nosso CEDICA. Então, hoje de manhã falei 394 

com a Comissão de Políticas, o mesmo texto das resoluções dessas outras cidades, para 395 

que a gente pudesse deliberar aqui uma resolução de CMDCA de Porto Alegre, 396 

reconhecendo o termo e monitorando as ações de Poder Público Municipal para que 397 



 

aconteça aquilo que foi validado no termo e encaminharmos ao CEDICA do Rio Grande 398 

do Sul para que também façam o acolhimento, avaliação e deliberação do 399 

reconhecimento desse termo e monitoramento para as ações do Governo Estadual 400 

daquilo que foi celebrado com a União também. Então, a ideia é que teríamos uma 401 

resolução de CMDCA e do CMDCA suba para o CEDICA para que exista uma resolução 402 

CEDICA. Para quando o presidente chegar lá, dia 09 de março, para a Agenda de 403 

Convergência, 10 e 11, a possa expor as resoluções de Porto Alegre e do Estado pelos 404 

seus conselhos setoriais. Isso a gente pretende enquanto Rio Grande do Sul e Porto 405 

Alegre. Fica claro? (Silêncio na plenária). Presidente e vice não estão aqui, não vou 406 

perguntar se vocês concordam e a gente vota. A gente tem que esperar, né. Outra 407 

atualização sobre Copa, o Estado do Rio Grande do Norte pediu para a Coordenação do 408 

Comitê Local de Proteção à Criança e Adolescente na Copa 2014 para fazer um plano de 409 

ações da capital de Natal, metropolitano e do estado. Então, a coordenação do comitê vai 410 

estar em Natal nos dias 24 e 25 de fevereiro, bancados pelo Governo Estadual e 411 

prefeitura local para fazer esse plano, igual ao que foi feito aqui no dia 22/08, no 412 

Gigantinho. Quem participou lembra. O mesmo trabalho realizado aqui será realizado em 413 

local para a constituição do Comitê Local de Proteção, que eles ainda não têm, é o único 414 

estado e cidade que está completamente alijado ainda desse planejamento. SR. ANDRÉ 415 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 416 

Presidente do CMDCA: Enquanto o pessoal está apanhando para arrumar ali, queria dar 417 

um retorno sobre o ar e os computadores. Falei com o Secretário Carlos Siegle, vulgo 418 

Nenê, que está em exercício, a informação é que as salas vão precisar de um projeto 419 

elétrico, porque a elétrica do andar não suporta acima de 9.000 BTUs, se colocar acima 420 

vai colocar dinheiro fora, porque depois vai ter que achar um lugar na Prefeitura que use 421 

um arzinho de 9.000 BTUs. Tem que fazer um projeto, a SMOV não tem essa condição, 422 

só tem um engenheiro para a elétrica de toda a Cidade. Estão tentando via secretarias. 423 

Ele está colocando que a previsão é para tentar solucionar éter uma licitação, ou ver se a 424 

Fazenda tem... É no mínimo 2 meses. Nós vamos estar diariamente tentando reverter 425 

isso aí. Paliativamente, a proposta é colocar o sistema de ventilação, ele disse que pode 426 

comprar 18 ventiladores. Eu esqueci de propor para pegar aquele ar portátil da sala do 427 

Busatto. (Risos da plenária). Cadê o Simões? Ele vai ter que votar. Já serve, com os 9 já 428 

tem os 21 BTUs. Ele me disse que resolve a questão dos ventiladores até o final do tarde, 429 

e dos computadores até o final da tarde. Então, nas próximas horas ou dias vai estar 430 

vindo uma resposta para esse problema grave que estamos passando aqui. Ninguém 431 

esperava, porque tinha uma academia aqui que tinha ar-condicionado e tinha uma série 432 

de coisas. Segundo o que informaram antes sobre o andar. Contam as pessoas... Tinha 433 

entrada lá. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 434 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Esteve o pessoal da imobiliária, que disseram para nós que 435 

tinha que mudar os disjuntores. Como estamos contratando para retirar os de lá, quando 436 

a pessoa vir aqui para retirar, dar uma olhada na elétrica. Quero deixar registrado, 437 

encaminhei por email a demanda de necessário em 04/10. Então, estou com um 438 

desgaste interno muito grande. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 439 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só quero deixar todo mundo 440 

a par da situação. O Secretário me disse que até o final da tarde resolve a questão dos 441 

ventiladores e dos computadores. Pessoal, está dando problema com o datashow. 442 

Carlos, queria fazer a proposta de deixar para a próxima quarta-feira. Pode ser? A 443 

tripartite sai na outra quarta, tem a avisar todo mundo. Luz, enviar Emil a todos que a 444 

plenária é na próxima quarta-feira, às 9 horas.                                445 
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 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16 horas.  450 
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