
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 005/2014 2 

Aos vinte seis dias do mês de fevereiro 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, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do 6 

Presidente André Luiz da Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA 7 

SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: Davi Jonatas da Silva – Creche 8 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; André 9 

Luiz da Silva Seixas – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 10 

do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 11 

Vice-Presidente do CMDCA; Fabrízia S. Demo – Casa do Menino Jesus de Praga; 12 

Carlos Cezar Pereira Ramos – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-13 

Juvenil Isabel Vieira; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da Divina Providência 14 

– IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Cíntia 15 

Teresinha Amaral – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – 16 

Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS; Rosana 17 

Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Lea 18 

Boss Duarte – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; João Batista 19 

Machado Rocha – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio; Jorge Roberto Do 20 

Santos – Rede de Integração e Cidadania – RINACI; e Mara Verlaine Oliveira do Canto 21 

– União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS 22 

DO GOVERNO: Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF; Fábio 23 

Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; 24 

Lisandra Pacheco Dias Xavier – Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e Jossana 25 

Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. 26 

DEMAIS PRESENTES: Elton Fraga – Conselho Tutelar; Luiz Henrique – Administrativo 27 

do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e 28 

Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, 29 

Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de 30 

presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h20min). SR. ANDRÉ 31 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 32 

Presidente do CMDCA: Vamos começar, pessoal? Bom, pessoal, para a gente iniciar 33 

informar a presença do Conselho Tutelar, espaço da última quarta-feira do mês. Nós 34 

recebemos o pessoal do Fórum ou do Conselho Tutelar. Ontem foi a última terça-feira do 35 

mês, só para dizer que, teoricamente, deveria ter aquela reunião da sociedade civil com o 36 

Fórum. Bom, não teve, eu acho que a Carol do Pão dos Pobres foi, eu ia ir, mas como o 37 

Fórum chamou todos os fóruns temáticos, teve esta reunião. Só para dizer para os que 38 

não foram ontem, não teve a reunião porque o Fórum de Entidades chamou outra 39 

reunião, não a tradicional. Aí o Pedro disse que como não estava reagendado marcaram 40 

porque muita gente não ia poder ir. Bom, pessoal, o Pedro disse que vão reagendar, vão 41 

avisar. Pessoal, o edital foi aprovado na plenária de quarta-feira passada, saiu no prazo, 42 

saiu no Correio do Povo, no Diário Gaúcho, no DOPA, saiu o extrato e a íntegra está no 43 

site do FUNCRIANÇA. Nós mandamos, eu mandei, inicialmente, um email com o anexo 44 

do edital para a FASC, para o CMAS, para a SMED, pedindo que eles ajudassem a estar 45 

divulgando, no caso da SMED para as escolas conveniadas que tiverem, ou SEREEIs 46 

implantados, para a FASC para as entidades ligadas à criança e adolescente, para o 47 

CMAS a mesma coisa. E eles também deverão estar mandando seus emails, porque eles 48 



 

têm as listas, para no caso deles nós mandarem a gente vai estar mandando. O Fórum 49 

de Entidades, pelo Presidente Pedro, recebeu o email, primeiro com os três extratos, 50 

depois com o edital. Nós solicitamos que eles divulgassem isso e vamos estar 51 

panfletando na plenária do dia 11, embora gaste papel e tal, mas vai ter uma banquinha, 52 

uma mesa, vamos estar entregando para as entidades uma cópia do edital completo. Nós 53 

já estamos sabendo de antemão de entidades que estão ligando, que o Fórum está se 54 

negando a dar o documento. Bom, isso vai ser, caso se configurar, (Inaudível) é o 55 

documento que vete a comprovação de inscrição no Fórum, como foi no ano passado. Se 56 

ficar comprovado isso as entidades vão procurar seus direitos no Ministério Público, caso 57 

o Fórum não dê. Vai começar a vir, na prática, esta semana, porque as entidades vão 58 

querer participar do edital, as entidades vão buscar os seus direitos. Certo, pessoal? 59 

Ontem não teve executiva, estava eu, a taquigrafia, a Otília, o Adroaldo chegou um pouco 60 

mais atrasado, mas acabou não tendo Executiva ontem. Já informar que algumas 61 

pessoas não estão aqui porque neste momento, no mínimo há 45 minutos, está se 62 

realizando no Gabinete do Vice Prefeito uma reunião do GT Convênios, aquele criado 63 

pelos órgãos junto com o Vice Prefeito, por uma série de articulações para entregar... A 64 

pauta é a questão do decreto que regra os convênios, quanto é o convênio, como é, 65 

como gastam, como não é. Tem um decreto, não me recordo de qual é a data, mas que o 66 

FUNCRIANÇA exigiria na íntegra, que publicasse na íntegra, e a SMED também. A gente 67 

sabe que o atendimento da SMED, na FASC, sempre teve problema no CTAC, o 68 

FUNCRIANÇA tem os seus pedidos diferenciados. Então, está indo o GT Convênios para 69 

que a gente possa estar fazendo um novo decreto. Eu vejo uma nova visão da questão 70 

dos convênios, da questão da escola. A outra pauta é a remuneração, o aumento de 71 

convênios com a Prefeitura de Porto Alegre. O Presidente do Fórum informou que o 72 

pedido oficial do Fórum é 100% do SENALBA, 4% de aumento a título de passagem, 2% 73 

para poupança, que é um valor irrisório. Então, esse seria o pedido que estão 74 

encaminhando para o Prefeito hoje. Então, tem algumas pessoas daqui, não sei se a 75 

Governança está lá. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 76 

Providência – IPSDP: A Carol também. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 77 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A Carol 78 

pelo GT, a Mara. Tem alguns membros de secretarias que estão lá. Pessoal, de assuntos 79 

seriam esses, basicamente. Tem aí, o pessoal questionou a questão da semana que 80 

vem. Semana que vem é ponto facultativo e o pessoal está perguntando como ficará a 81 

plenária à tarde, porque não vai ter comissão. Fica para este Conselho a decisão se vai 82 

ter plenária à tarde ou não. Não vai ter visita, não vai ter trabalho na quarta-feira. Então, 83 

está aberto para que os companheiros sugiram alguma coisa para quarta-feira. SR. 84 

JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Em 85 

cima do que prevemos, de manhã não tem comissão e a gente sempre delibera em cima 86 

das comissões. A minha proposta é que a gente só volte na outra semana. SR. FÁBIO 87 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 88 

SMDH: Eu acompanho o que o Jorge está falando, porque nem Executiva vai ter. Então, 89 

além de não ter pauta, não tem comissões. O que a gente iria fazer na reunião de quarta-90 

feira? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 91 

Grosso e Presidente do CMDCA: Está aberto. Mais alguém? SRA. ROSANA 92 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: A 93 

gente vai trabalha na comissão. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 94 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tem uma sugestão de não 95 

ter plenária e ter comissões, aquelas que desejarem trabalhar. SRA. ALCEMA OLIVEIRA 96 

MOREIRA – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 97 

ACBERGS: Hoje só tinha um projeto, a não ser que chegue mais, não vai ter quase nada 98 



 

até quarta-feira. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 99 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguém? SR. ADROALDO 100 

VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-101 

Presidente do CMDCA: Eu concordo que não tenha plenária. Outra coisa, Presidente, o 102 

quorum (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 103 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Assim, Adroaldo, o CMDCA tem assento 104 

no GT Convênios e tem representação na Comissão de Negociação. Vai para a plenária 105 

do Fórum. Então, a gente traz, como eu trouxe o informe aqui, o CMDCA acompanha as 106 

deliberações junto com o órgão e no GT Convênios que tem os representantes: eu, a 107 

Mara e a Carol. A gente pode estar pedindo para o Fórum trazer para o Conselho. SRA. 108 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 109 

Porto Alegre – UAMPA: E a reunião do Fórum quando vai ser? SR. ANDRÉ LUIZ DA 110 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 111 

CMDCA: Na DRT é dia 11, às 14 horas. Assim, então, tem a proposta de não ter plenária 112 

quarta-feira e as comissões que quiserem trabalhar na quarta-feira à tarde, poderem 113 

trabalhar. Vamos colocar em votação? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – 114 

União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Antes, eu acho que 115 

temos que saber qual comissão vai estar vindo trabalhar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 116 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 117 

Poderá ter reunião, poderá. Tipo, para ter a comissão reunida tem que ter no mínimo três 118 

conselheiros. A Rosana e a Fabrízia têm a proposta de vir para o Reordenamento, 119 

precisa de mais um. Pessoal, então, a proposta é não ter plenária e a quarta-feira ser 120 

liberada para trabalhos da comissão. Quem concorda? Muito obrigado. Quem discorda? 121 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. Podemos entrar nas comissões? SRA. 122 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 123 

Porto Alegre – UAMPA: Posso dar um informe? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 124 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode, 125 

depois as comissões. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 126 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Na verdade, eu quero justificar 127 

a minha ausência agora, na quarta-feira pela manhã. Como estou também representando 128 

o CMDCA naquela formação da Fundação de Proteção Especial, esses horários ficaram 129 

acumulados por conta da greve. Então, a gente está tendo a formação também nas 130 

quartas-feiras pela manhã. Então, provavelmente, e é certo, de que mais umas quartas-131 

feiras eu não vou conseguir acompanhar, mas a gente está com a situação também que 132 

a UAMPA está sem sede. A nossa suplente conseguiu um trabalho formal, de manhã, à 133 

noite. Portanto, não pode estar presente. Então, até para justificar esta ausência, não vou 134 

poder estar aqui colaborando pela manhã, mas vou estar na quarta-feira à tarde, que eu 135 

faço parte do Reordenamento, com o assento da UAMPA. Então, elas vão estar aqui e eu 136 

vou estar nesse momento nesse trabalho. Na parte da manhã não tem como. Até 137 

terminar. Eu digo nas outras quartas-feiras, porque o curso, por conta de todas essas 138 

situações que ocorreram, tem um calendário e esse calendário é às quartas-feiras, 139 

também segundas, quartas e sextas. A UAMPA está representando o curso de formação 140 

enquanto CMDCA. Eu não posso estar aqui. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 141 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não pode 142 

estar mandando a suplente? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União 143 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Não, a suplente coseguiu 144 

um trabalho formal e nós estamos com o seminário marcado para 22 de março para 145 

ajustar esses conselhos. Depois do dia 22 que vamos saber quem vai estar substituindo a 146 

suplente. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 147 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tá. Comissão de Finanças tem alguma coisa? 148 



 

SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu tenho o 149 

processo da FADEN. Na verdade, tem um recurso de R$ 117 mil, eles estão pedindo 150 

para que esse recurso possa ser remanejado, utilizado na gestão 2014/2015. Não diz 151 

quanto foi executado, não diz onde foi executado, estão só pedindo essa autorização ao 152 

CMDCA, também agradecendo ao apoio. A comissão foi desfavorável. SRA. DALVA 153 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Qual a data de 154 

fim da carta de captação? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de 155 

Moços – ACM: Em dezembro de 2013. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 156 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Questão de Ordem, a resolução não tem 157 

renovação, teria que receber este recurso que reapresentar outros projetos, ou mesmo 158 

autorizado.eles perdem 50%, a gente tem que orientar a institucional, ou eles tiram tudo 159 

agora e não perder os 50%, ou fica para depois e perdem 50%. SR. ANDRÉ LUIZ DA 160 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 161 

CMDCA: De quando é a carta? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação 162 

Cristã de Moços – ACM: De 31/12/2013. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 163 

Servos da Divina Providência – IPSDP: E o documento, o pedido? SRA. CÍNTIA 164 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Não, o pedido é de 165 

agora, eles apresentaram o plano para apresentar tudo junto. SR. DAVI JONATAS DA 166 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 167 

CMDCA: Se foi em dezembro, tem 180 dias para pegar o recurso. SR. JORGE 168 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: E eles já tem um 169 

projeto novo? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – 170 

ACM: Na verdade, é uma continuidade, o nome do projeto é o mesmo, da gestão 171 

2015/2015, não tem ainda o novo. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 172 

Integração e Cidadania – RINACI: Tem que ter projeto primeiro aprovado para transferir, 173 

como não tem só pode... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 174 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Se o projeto findou, ele 175 

pode transferir para o novo sem perder 50%? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 176 

Servos da Divina Providência – IPSDP: De qualquer forma perderia, Presidente, mas 177 

não tendo sido aprovado invalida o repasse. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 178 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Assim, ele 179 

não tem um novo projeto, mas mesmo que tivesse... (Falas concomitantes em plenária). 180 

Não, ele tem que entrar com projeto novo. É um novo processo, o mesmo nome, é tudo 181 

igual, mas vem um novo processo, não é o mesmo projeto. A carta de captação findou 182 

em dezembro. Ele pode copiar tudo, xerox, pode mudar tudo, mas vem um novo 183 

processo. Não é o mesmo processo. Então, tem que ser uma nova carta de captação. 184 

Quando ele transferisse da carta que acabou para este perderia 50%? SRA. DALVA 185 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Antigamente a 186 

gente fazia não perdendo, mas desde a última atualização que a gente fez... SR. ANDRÉ 187 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 188 

Presidente do CMDCA: Tem 180 dias para gastar, é o que ele está dizendo, não veio 189 

plano de aplicação para gastar esse dinheiro. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – 190 

Associação Cristã de Moços – ACM: Tem, é no novo. SRA. DALVA FRANCO – 191 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Ele apresentou um novo 192 

plano de aplicação para a reutilização, então... Ele pediu um novo prazo. Novo plano, aí 193 

pode. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 194 

Grosso e Presidente do CMDCA: Mas ele tem o prazo de 180 dias para gastar o 195 

dinheiro. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 196 

IPSDP: Sim. Só para eu ver se entendi, esse recurso captado dentro desse projeto de 197 



 

2013, processo de 2013, ele só o pediu um novo prazo? SRA. CÍNTIA TERESINHA 198 

AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 199 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 200 

Assim, Luiz Henrique, por que veio para a plenária? Por que foi para a comissão? SR. 201 

LUIZ HENRIQUE – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Se eu não me engano, já 202 

havia um processo desse aí, porque aceitaram e passaram o recurso de um para o outro. 203 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 204 

Grosso e Presidente do CMDCA: Mas onde está o processo? (Falas concomitantes em 205 

plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 206 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: (Leitura): “Vimos por meio deste 207 

solicitar que todos os recursos contidos no Projeto Sustentação Incentivada 2012/2014 208 

sejam repassados para o novo Projeto Sustentação Incentivada 2014/2015. Grata pela 209 

compreensão e colaboração”. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 210 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Seja tem o processo 211 

aprovado, assim, bom, ele tem 180 dias para gastar, ele tem mais três meses. SR. 212 

FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos 213 

– SMDH: Agora tem só 90. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 214 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Se ele protocolar um projeto 215 

novo, 14/15, mesmo que se aprovar ele não vai poder passar, correto? SRA. DALVA 216 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: se aprovar nos90 217 

dias. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 218 

Grosso e Presidente do CMDCA: Vai poder passar, mas deixa 50%? SRA. DALVA 219 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós podemos 220 

chamá-los e orientá-los que usassem nos 90 dias para não perder os 50%. SR. ANDRÉ 221 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 222 

Presidente do CMDCA: Eles querem pegar o recurso do projeto que acabou em 223 

dezembro e passar para outro. SR. LUIZ HENRIQUE – Administrativo do 224 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Isso. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 225 

Divina Providência – IPSDP: Só uma Questão de Ordem. Acho que seria melhor a 226 

gente chamar a instituição e orientar que se ela usar neste processo é 100%, se ela 227 

passar para 2014 vai usar 50%. Ela tem que estar bem orientada para isso. Ela tem 90 228 

dias ainda. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 229 

RINACI: Se captar agora, se ele parar para pensar, tem 180 dias para pegar, só que tem 230 

30 dias para aceitar. O dia que ele pegar o recurso tem só 30 dias para aplicar. Eu acho 231 

que é chamar e orientar. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 232 

Providência – IPSDP: Na verdade, ele tem 3 meses, mas no momento que ele pedir tem 233 

30 dias, tem só 30 para usar. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã 234 

de Moços – ACM: Mas ele não pode apresentar a mudança? SR. DAVI JONATAS DA 235 

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

CMDCA: Ele pode fazer em mais de uma parcela. Pode fazer em três parcelas. SR. 237 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 238 

Presidente do CMDCA: Pessoal, vamos definir. A deliberação é chamar a entidade na 239 

Comissão de Finanças para ajudar eles a entenderem, explicar e mostrar quais são as 240 

soluções para que definam o que vão fazer, se é desta forma ou utilizar o projeto antigo. 241 

Mais alguém? SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das Creches 242 

Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: Eles não têm bastantes projetos? 243 

Eles não sabem como funciona? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 244 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Aparentemente, não 245 

notaram. SR. LUIZ HENRIQUE – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Só para 246 



 

colocar, eles têm um recurso para receber até março, esse recurso eles têm um grande 247 

interesse em receber agora. Apenas o pessoal da UPEO coloca a questão da mudança. 248 

Eu acredito que a entidade não queira que isso tranque. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 249 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 250 

Bom, mas tem que chamar eles e orientar. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 251 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Só uma pergunta, o recurso que ele tem para 252 

receber é um novo destinador que quer depositar? SR. LUIZ HENRIQUE – 253 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Não, já tem. SRA. DALVA FRANCO – 254 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós temos que orientar que 255 

se ele fizer isso perde 50% do recurso. Isso é importante dizer para eles. É uma opção, a 256 

instituição pode fazer isso. (Falas concomitantes em plenária). SR. JORGE ROBERTO 257 

DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Eles iam pegar o dinheiro e 258 

mudar, é a UPEO que está questionando. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 259 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu acho 260 

que tem que esclarecer o pedido deles. Eles querem pegar, vão usar um valor, mas sobra 261 

resquício. Aí passa para outro. Pessoal, desculpa, mas independente de qualquer coisa 262 

chamar a entidade na Comissão de Finanças para esclarecer o que querem ou não 263 

querem, quem tem ou não tem, sobrou, não sobrou. Aí se define. Pessoal, teria que ver o 264 

seguinte, chamamos na Comissão de Finanças ou, ou, ou... Pessoal, ou a gente pode 265 

também, porque semana que vem não teremos, talvez a Comissão de Finanças se reúna 266 

ou não, mas se a Comissão de Finanças se reunir pode convocar eles para estarem, 267 

senão só na outra. A alternativa também é autorizar a Gerência, o Luiz, a conversar com 268 

eles, caso eles queiram marcar. Sugestões? Pode ser assim? SRA. DALVA FRANCO – 269 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu acho que frisar bem, o 270 

Luiz explicar bem que se tiver esse repasse a instituição perde 50%. Eu acho que isso 271 

tem que ficar bem claro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 272 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ver o que é quem, ver se 273 

vai usar tudo, se não passou nada do valor captado. Agora, se o projeto pede, se quer 274 

captar neste projeto, que faça o pedido para não perder nada. Bom, se sobrou alguma 275 

coisa e quer passar para o outro, tem que explicar bem. Qualquer coisa, na outra 276 

plenária, traz, tá? Pode ser assim, pessoal? Todos concordam? Levantem a mão. 277 

Obrigado. Quem não concorda? Abstenções? Uma da fazenda. APROVADO com uma 278 

abstenção, porque chegou agora. Mais alguma coisa da Comissão de Finanças? SR. 279 

CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e 280 

Infanto-Juvenil Isabel Vieira: É que tem várias reuniões, Presidente, este que é o 281 

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

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Comissão de Finanças mais nada? Comissão 283 

de Políticas. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 284 

IPSDP: Deixaram tema de casa. Semana passada o Conselheiro Carlos Fernando havia 285 

solicitado que este Conselho fizesse uma resolução apoiando o termo de cooperação. 286 

Então, temos aqui, vamos ler o texto da resolução, o Conselho pega o padrão de 287 

resolução, aprova: “Reconhecer o Termo de Cooperação assinado entre a União, SEDH 288 

– Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, através da 289 

Ministra Maria do Rosário Nunes, a SJDH – Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do 290 

Governo do Estado, através do Secretário Fabiano Pereira, e a Prefeitura de Porto 291 

Alegre, através do Secretário Municipal de Direitos Humanos, Luciano Brasiliense 292 

Marcantonio, efetivado em 21/01/2014, nesta capital. A Coordenação Geral do Comitê 293 

Local de Proteção à Criança e Adolescente em megaeventos e na Copa de 2014 é de 294 

responsabilidade do Conselheiro Governamental Carlos Fernando Simões Filho e do 295 

Gerente Geral do FUNCRIANÇA/CMDCA Carlos Alberto Silva da Luz. Com as atribuições 296 



 

e articulações dos setores governamentais do Município e do Governo do Estado, 297 

visando a efetiva proteção de crianças e adolescentes e atualizar a qualquer tempo o 298 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre”. SR. 299 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 300 

Presidente do CMDCA: Está aberto para o Conselho. SRA. MARA VERLAINE 301 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 302 

UAMPA: Na verdade, isso está sendo só colocado. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 303 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: É, é um apoio. SR. ANDRÉ LUIZ DA 304 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 305 

CMDCA: É uma forma de reconhecer a resolução. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 306 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Enquanto CEDICA nós iremos fazer, 307 

não fizemos ainda, vamos fazer na próxima plenária, submetendo á plenária. Na verdade, 308 

esta resolução só responsabiliza o Conselho para estar inteirado e atuando dentro das 309 

questões da Copa. Principalmente porque tem nomes e tem como a gente 310 

responsabilizar as pessoas mesmo. É importante. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 311 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: 312 

Direcionado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 313 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mais alguma coisa, pessoal? Podemos 314 

colocar em votação? Quem concorda com esta resolução proposta levante a mão. Grato. 315 

Quem discorda? Abstenções? Uma abstenção. (APROVADO). SRA. DALVA FRANCO – 316 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Presidente, eu já vou entregar 317 

o texto escrito ao Luiz para ele providenciar a resolução. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 318 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 319 

Esta documentação, teoricamente, no dia 10 tem que estar em Brasília. Vamos adiante? 320 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Era 321 

o que tínhamos. Pessoal, teve uma tripartite, tinha um pedido da Comissão de Políticas, 322 

daquela plenária que se deliberou ela aproveitou-se, como o Reordenamento tinha visitas 323 

para fazer da região dessa tripartite, a tripartite fez todas as visitas dessa área. Vamos lá. 324 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 325 

Excepcionais – APAE: O Um Novo Olhar teve outras comissões que já visitaram. SR. 326 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 327 

Presidente do CMDCA: Quando foi o início desse? O pedido, quando eles pediram a 328 

captação. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de 329 

Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: O início foi em junho de 2013. SR. 330 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 331 

Presidente do CMDCA: Em junho de 2013 a entidade mandou... O Um Novo Olhar. Deu 332 

entrada em uma carta de captação, de lá para cá a Comissão de Políticas fez algumas 333 

deliberações, fez tripartite visitando a entidade, teve uma série de instruções, duas vezes. 334 

Então, para esclarecer, sei que a Fabrízia fez reunião também, o Fábio também fez visita. 335 

Vou pedir assim, porque está desde junho, iniciou com o processo de uma carta de 336 

captação que eles tinham uma, viu-se que tinha problemas com a entidade e de lá para 337 

cá, de junho para cá, deflagrou-se visitas, reuniões, conversar e agora finalizou com a 338 

segunda tripartite. Quem iniciou o processo foi a Camila, do Murialdo, mas o pessoal 339 

acompanhou, o Wilmar, o Jorge, a Fabrízia. Fabrízia, se quiser falar alguma coisa, depois 340 

o Fábio, o Jorge também. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de 341 

Praga: Foram feitas reuniões com o... Não me lembro o nome dele. SR. ANDRÉ LUIZ 342 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 343 

do CMDCA: O Marcos. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: 344 

O Marcos. Realmente, a gente foi, não tinha atendimento, a pessoa disse que não tinha 345 



 

atendimento dele, que pela escola ele teria encerrado o atendimento. Então, teve uma 346 

segunda conversa com ele, onde ele disse que ia retomar, aí foi cancelado o registro. Ele 347 

iria retomar esses atendimentos nos próximos meses, por isso que foi formada essa 348 

tripartite para ver, porque ele se comprometeu em retomar esses atendimentos. Então, 349 

hoje a tripartite pode estar... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 350 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O que eu vi de novo, que 351 

tinha uma contestação se a entidade estava funcionando ou não e foram feitas visitas na 352 

entidade. Era para ver o espaço, se o programa dele era SARA e foram nos espaços. 353 

Fábio, quem mais estava na tripartite? SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – 354 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Na visita da tripartite, na primeira, 355 

ele disse que naquela oportunidade ele desenvolvia em uma escola da Mário Quintana. A 356 

gente procurou ele, onde ele dizia que era a sede da associação, até com hora 357 

marcada,mas é a casa onde ele mora com a mãe dele. Aí a gente foi na escola onde ele 358 

disse que desenvolvia as atividades. Chegando na escola conversamos com a vice 359 

diretora, na época, que não lembrava dele, não lembrava do atendimento, chamou outra 360 

pessoa para nos atender. Eles te ficaram de conversar com a SMED naquela 361 

oportunidade e nos dar um retorno. Até nem sei se deram esse retorno. (Falas 362 

concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 363 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Só para fazer um parêntese. 364 

Nós do CMDCA solicitamos oficialmente à SMED que informasse se a SMED tinha algum 365 

trabalho naquela escola Mário Quintana, se ele exercia algum trabalho até aquele 366 

momento. Luiz, dá uma olhada na resposta da SMED, de que data era. SR. FÁBIO 367 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 368 

SMDH: A vice diretora nos atendeu, ficou de nos dar um retorno, mas não lembrava do 369 

atendimento, até falou: “Ah, ele vinha na escola em algum momento”. SRA. FABRÍZIA S. 370 

DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: A SMED tem parecer e a SMED disse que 371 

não. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos 372 

Humanos – SMDH: Mas na escola eles não lembravam do atendimento. Naquela vista 373 

da tripartite. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 374 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E tem o parecer da SMED? Bom, não está no 375 

processo, tem que localizar. Taquigrafia, eu queria que localizasse a ata, bem depois do 376 

processo, onde tem um parecer. Tem que pegar a ata, porque o parecer da SMED foi lido 377 

na ata. É do ano passado. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 378 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: O próprio Marcos, por conta do 379 

edital, reivindicou enquanto SARA e teve uma polêmica toda no Fórum de Entidades, ele 380 

se queixou para as entidades, que o Conselho tinha deixado ele fora.  A Comissão de 381 

Políticas se baseou por conta do documento da SMED. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – 382 

Casa do Menino Jesus de Praga: Está aqui! Está aqui! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 383 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 384 

Podemos ler, pessoal? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de 385 

Moços – ACM: “Porto Alegre, 08 de outubro de 2013. Senhor Presidente, em resposta ao 386 

seu Ofício CMDCA nº 58/2013, de 1º/10/2013, onde solicita informações sobre a 387 

Entidade Associação Empreendimento Social Um Novo Olhar, informamos tratar-se de 388 

ONG que exercia uma ação sistemática e efetiva durante a gestão anterior da Escola 389 

Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana, utilizando-se das dependências da 390 

escola e de alguns recursos para ministrar aos alunos aulas de ioga, entre outras 391 

atividades no contraturno. Na gestão atual essa ONG foi afastada, tendo em vista a 392 

execução de outros projetos na escola. Recentemente, o diretor dessa ONG retornou 393 

munido do cotrato para a diretora assinar, quando foi comunicado que não haveria mais 394 

espaço de atuação dentro da Escola Mário Quintana. Como sua intenção é captar 395 



 

recursos junto aos órgãos públicos, ele tem mantido uma postura bastante insistente, 396 

pauta pelas oportunidades recebidas em outros anos. Atenciosamente, Cleci Jurach, 397 

Secretária Municipal de Educação”. Em outubro de2013 foi recebido aqui e o ofício é de 398 

08/10/2013. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 399 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Em vista que a atual direção daquela escola, 400 

além de não estar executando, passou o trabalho de SASE, segundo, apresentou os 401 

trabalhos, mas já passou. Bom, no mínimo desde o início desta gestão, acho que trocou 402 

em 2012. Quer dizer, a gestão trocou. Correto? Teve uma visita da tripartite que foi na 403 

sede da entidade, que é a casa da mãe ou da tia, que não reconhece como sede, diz que 404 

a sede é uma escola, vão para a escola, não é, porque ele não faz nada a no mínimo um 405 

ano. Não reconhece, volta para cá, o Conselho chama então, fez duas reuniões, aí ele 406 

reconhece que não está trabalhando. Depois de certo tempo apresenta um plano de 407 

trabalho para dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, lá atrás a gente reconheceu, a 408 

SMED reconheceu que ele não está trabalhando. Só para citar, pessoal, no mês de 409 

janeiro ele tinha uma carta de captação válida e ele perde o uso, se não me engano, de 410 

quase R$ 4 mil. Como o registro está ok nós assinamos a liberação do dinheiro para ele 411 

desse recurso. Não sei se já prestou contas ou não. SR. LUIZ HENRIQUE – 412 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Já. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 413 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Já prestou 414 

contas. Só que nós não fizemos nada, aí a gente acaba perdendo recurso do 415 

FUNCRIANÇA. Bom, só que agora, depois desse período, a tripartite vai na instituição, 416 

vai onde ele apresentou, depois que a comissão disse que daria ma chance,foi na 417 

instituição que ele disse que está trabalhando. Hoje de manhã fomos em duas 418 

instituições, tem os relatórios, o pessoal foi. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – 419 

Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Aqui só 420 

fala em janeiro e fevereiro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 421 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Bom, eu queria que o 422 

pessoal falasse o que viram nas entidades. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – 423 

Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Na 424 

verdade, nós chegamos na Entidade União da Tinga e tinha um zelado, um senhor que 425 

cuida lá, ele disse que desde novembro que esse cidadão da instituição não aparece lá. 426 

Depois nós estivemos no CECORES, o rapaz que cuida ali, que é funcionário da 427 

Prefeitura... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 428 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O vice diretor. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA 429 

RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel 430 

Vieira: O vice diretor. Ele informou o seguinte, que ele esteve lá uma vez, duas vezes, 431 

olhando, apenas olhando as crianças tomando banho. Não tinha outra atividade a não ser 432 

esta. Isso foi o que ele informou. Então, é lamentável, a gente tem que evoluir essas 433 

coisas. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 434 

Excepcionais – APAE: No mês de janeiro tinha uma relação com 15 crianças, mais ou 435 

menos, e no mês de fevereiro umas 04. Ele tem anotado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 436 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 437 

Mas dividido em duas ou três visitas? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 438 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Duas visitas, uma em 439 

janeiro e outra em fevereiro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 440 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas foi feita a pergunta ao 441 

vice coordenador da parte das piscinas do CECORES, na Restinga, que tipo de atividade 442 

envolveu. Ele entrou, foi uma vez e outra, ele disse que ficava olhando as crianças 443 

tomando banho. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de 444 

Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Esta é a atividade. SR. ANDRÉ LUIZ 445 



 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 446 

do CMDCA: Tanto que perguntaram: “E fez outra atividade?” Não, ele ficou olhando as 447 

crianças tomarem banho durante uma hora. Bom, pessoal, o que nós temos de da visita 448 

da tripartite? Fomos na União da Tinga, o zelador forneceu uma relação dos telefones da 449 

direção da Escola de Samba União da Tinga, um dos lugares que ele colocou no plano 450 

de trabalho. Ligamos para esses diretores e não conseguimos falar com ninguém. O 451 

zelador que mora no local informou que faz muito tempo que não vai lá. Aí acho que foi a 452 

Rosana: “Mas o que é esse muito tempo?” Antes de novembro. Aí o zelador disse: “Ele 453 

esteve duas vezes aqui, uma vez com duas crianças e outra vez com três crianças”. Aí 454 

ele disse assim um cara bem humilde: “Depois não veio mais”. Aí ele cita: “Passei por ele 455 

na Restinga Velha, eu e o meu filho, e o meu filho me cutucou dizendo – aquele não é o 456 

que ia lá? É sim, mas não vai mais”. Este é o relato do zelador, seu Gilberto, que mora lá, 457 

cuida. Quer dizer, é o relato do cara que vive 24 horas lá dentro. Saímos de lá, fomos ao 458 

CECORES, que tem o setor da SME, que é o ginásio e as piscinas. O vice diretor disse 459 

que ele esteve lá duas vezes levando um grupo de crianças, outra vezes foi uma outra 460 

pessoa, não o mês. Aí se pergunta: que tipo de atividade ele desenvolveu nessas duas 461 

vezes? Ficou olhando as crianças. E se perguntou: “Teve mais alguma vez? Esteve. Com 462 

crianças? Não. O que ele ficou fazendo? Olhando as outras crianças do CECORES”. 463 

SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 464 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: É cômico! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 465 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Este é o 466 

relato das duas entidades que ele coloca como trabalho. E a tripartite fez esse trabalho. A 467 

tripartite traz o retorno, nós fomos até 12h40min, visitamos uma série de entidades. 468 

Então, o pessoal se reuniu e ficou uma dúvida. O relatório da comissão é este, a dúvida 469 

que veio para a plenária é quanto a cassar o registro, cancelar, depois de tudo que 470 

aconteceu, ou apenas suspender. Esta é a dúvida. Suspender ele pode se regularizar e 471 

voltara atuar, o cancelamento do registro, ele vai ter que entrar com todo o processo de 472 

comprovação de sede, comprovação de trabalho, comprovação documental, tudo. Quer 473 

dizer, sei que é chato citar outras entidades que fizemos isso, mas é o caso das Células 474 

Tronco, que cancelamos aquele registro para que ela entrasse com tudo novamente, 475 

para que aí o Conselho fizesse uma análise completa de novo. Então, a comissão trouxe 476 

essa dúvida para vocês, se é cancelar o registro, que caso a entidade queira rever o 477 

registro vai ter que fazer um novo caminho, documental, visitas, a SMED, tudo de novo; 478 

ou cancelar, aí ele vai apresentar um plano daqui a pouco. SR. JOÃO BATISTA 479 

MACHADO DA ROCHA – Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Cancelar ou 480 

suspender. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 481 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Isso, cancelar tem que fazer todo o processo, 482 

suspender é só um período e ele pode reapresentar o plano dele. O que já foi feito, a 483 

diferença é que a comissão trouxe, com as comissões feitas, ao invés de suspender, ela 484 

já autorizou permanecer ativo, tanto que ele pegou a captação e usou. Entendeu? Ele 485 

usou o dinheiro do FUNCRIANÇA e pode usar. A outra proposta é cancelar, cancelar e 486 

fazer tudo de novo. João. SR. JOÃO BATISTA MACHADO DA ROCHA – Fundação O 487 

Pão dos Pobres de Santo Antônio: Esse recurso que ele usufruiu, foi feita a prestação 488 

de contas? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 489 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ele apresentou a prestação de contas, como 490 

não estava suspenso e nem cancelado nós assinamos a liberação. SR. JOÃO BATISTA 491 

MACHADO DA ROCHA – Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Mas aqui 492 

ele tem aprovado? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 493 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A prestação de contas aqui? SRA. 494 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Está 495 



 

aprovada a prestação. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 496 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, ele entregou agora. 497 

SR. JOÃO BATISTA MACHADO DA ROCHA – Fundação O Pão dos Pobres de Santo 498 

Antônio: Porque pelos relatos não houve execução do serviço. SR. ANDRÉ LUIZ DA 499 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 500 

CMDCA: É, ele apresentou uma prestação de contas. SRA. MARA VERLAINE 501 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 502 

UAMPA: É complicado a gente insistir, a gente vai acabar, de repente, ao invés de 503 

fazermos o nosso trabalho aqui no CMDCA mesmo, tu abres brechas para outras coisas. 504 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 505 

Grosso e Presidente do CMDCA: Independente, pessoal, ele apresentou plano de 506 

aplicação, legalmente estava ativo, assinamos e liberamos o dinheiro. Agora, cabe ao 507 

Conselho pedir uma avaliação na prestação maus dura, qualquer coisa estar visitando 508 

para ver os gastos. SR. JOÃO BATISTA MACHADO DA ROCHA – Fundação O Pão 509 

dos Pobres de Santo Antônio: Justamente nesse sentido, se a tripartite visitou, 510 

constatou que não houve execução do serviço, com todos os levantamentos, toda a 511 

apropriação do recurso, está em análise a prestação de contas, nisso há incoerência. Os 512 

procedimentos, inclusive, de reaver este valor, de devolução deste valor. SRA. DALVA 513 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu gostaria de 514 

pedir à UPEO, após análise, que nos apresente um relatório. SR. ANDRÉ LUIZ DA 515 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 516 

CMDCA: Tem que informar a UPEO. SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita 517 

do Rio Grande do Sul – FERGS: A gente já chegou á conclusão que tem que ter um 518 

grupo de trabalho, porque isso compromete. Como é um atendimento indireto, a gente 519 

tem que ter um olhar. Então, eu acho que isso nos compromete também. É só uma 520 

observação. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 521 

RINACI: Qual a possibilidade de cassar o registro? Tem que ver como fica na SMED. SR. 522 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 523 

Presidente do CMDCA: Não, mas aí encaminha, é indireto. SR. DAVI JONATAS DA 524 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 525 

CMDCA: Lá na prestação de contas eles vão fazer apenas uma análise documental, eu 526 

acho que mediante tudo que foi exposto cabe uma manifestação, um anexo em relação  527 

efetiva execução do programa, que a gente está vendo que não está sendo executado. 528 

Então, isso é grave, muito grave. Então, que a gente faça essa ressalva a fim de que a 529 

gente não tenha esse tipo de situação mais. Até para não ter a comissão que fazer toda a 530 

visita e não encontrar nada. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição 531 

Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Eu acho assim, tem 532 

que reavaliar essa instituição, desde o início, porque se não é um trabalho sério não tem 533 

porque estar com registro. Depois, se quiser de novo, tem que passar por uma 534 

reavaliação, fazer um estudo, coisas com mais clareza, locais definidos, fazer visitas 535 

antes, listagem com nome e endereço, quantas crianças serão atendidas. É importante 536 

que fique bem claro que é recurso público, é recurso que deixa de ir para as outras 537 

entidades que fazem um trabalho sério. Não é que vai ser jogado ao léu, não pode ser 538 

assim, tem a cassar o registro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 539 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, mais alguém 540 

gostaria de falar? Podemos encaminhar alguma coisa? Nós temos em princípio, veio a 541 

dúvida da comissão, se é cancelar ou suspender. Antes, nós fizemos uma visita a uma 542 

instituição hoje pela tripartite, aproveitamos e visitamos. A instituição está pedindo 543 

registro e inscrição de programa. No momento que ela não tinha registro de programa, a 544 

comissão foi de parecer contrário ao pedido dela, que se ela quiser se manter como 545 



 

indireta, ela vai ter que apresentar a proposta dela como indireta, dizer se faz ou não faz. 546 

Para ele fazer isso teria que entrar com o pedido. Eu acho que era essa a dúvida. Então, 547 

a proposta é cancelar o registro ou suspender o registro. Davi SR. DAVI JONATAS DA 548 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 549 

CMDCA: Nós estávamos pensando na terceira solução, que é aguardar o parecer da 550 

prestação de contas,porque pode subsidiar ainda mais a nossa decisão. Como a gente 551 

está vendo que não houve a prestação de serviço, pode incorrer que na prestação de 552 

contas haja maior agravante aí. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 553 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Aí cabe uma questão 554 

judicial, vai ser uma questão judicial. Se tiver agravante, bom, aí vai depender da justiça, 555 

da procuradoria, acionar eles para buscar esse recurso. Em outros lugares que ele 556 

informou não teve trabalho. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 557 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Eu acho que como subsídio tudo bem, pode, 558 

mas nós estamos falando de algumas coisas que não estão ok. A prestação de contas 559 

pode estar ok. Ele pegou o recurso e gastou, está ali a nota. Agora, a execução do 560 

projeto que talvez não tenha sido aplicado na execução daquele projeto, mas a prestação 561 

de contas pode vir... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 562 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: E que pode vir a corroborar com o 563 

que a gente decidir. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 564 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Como a prestação de contas é uma análise 565 

mais documental, não sei. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 566 

Cidadania – RINACI: Eu acho que nós temos que decidir independente da prestação de 567 

contas, porque a prestação de contas tem passado, ele tem a carta de captação. Só uma 568 

coisa, tem uma entidade que pediu registro de entidade e programa, aí foram lá fazer a 569 

visita e viram que a entidade não tem programa, mas a comissão sugeriu que se 570 

fizesse... Foi o caso do IDEST, tinha registro de programa e registro de entidade. Aí a 571 

comissão foi lá e viu que não tinha criança, não tinha nada. É só para nós refletirmos. SR. 572 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 573 

Presidente do CMDCA: O IDEST era indireto. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – 574 

Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Sim, mas eles pediram, é só para a gente 575 

fazer uma reflexão. (Falas concomitantes em plenária). SRA. ROSANA FERNANDES 576 

NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Não, não, é outra 577 

coisa. Ele trabalha com pesquisa, com capacitação, mas pode ter um registro. Dalva? 578 

Cadê a Dalva? O CTG não tem essa proposta no momento. SR. JORGE ROBERTO DO 579 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Não é o CTG. SR. ANDRÉ LUIZ 580 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 581 

do CMDCA: Tá, pessoal, então, só para encaminhar a votação. Tem a proposta de 582 

cancelar o registro, tem a proposta de suspender o registro e tem a proposta de esperar a 583 

prestação de contas. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 584 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu retiro, SR. ANDRÉ LUIZ DA 585 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 586 

CMDCA: Retira a proposta. Então, para a gente seguir adiante, PROPOSTA 01: cancelar 587 

o registro; PROPOSTA 02: suspender o registro. Em votação, quem concorda em 588 

cancelar o registro levante a mão. Muito obrigado. Quem acha que deve suspender o 589 

registro levante a mão: 02 votos. Abstenções? Duas abstenções. Desculpa, só para 590 

deixar registrado, quem concorda com o cancelamento? São 13 votos pelo cancelamento 591 

do registro, 02 votos pela suspensão e 02 abstenções. Então, está APROVADO o 592 

cancelamento do registro dessa entidade. Luiz, tem que comunicar a entidade e já fazer 593 

todos os encaminhamento, a todos os setores, que ela não tem mais registro aqui. 594 

Seguimos adiante, pessoal? Pessoal, qual é a outra entidade? SRA. ROSANA 595 



 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: A 596 

visita da tripartite, nós temos 04 instituições, a primeira foi o Um Novo Olhar, na Restinga. 597 

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PRIMEIRA UNIDADE, é uma escola de Educação 598 

Infantil, pede registro da entidade e inscrição de programa. Ela existe há 10 meses, é 599 

bem novinha e se localiza na Rua Filho Amaral de Oliveira, 403 – Restinga Nova. Em 600 

Comissão Tripartite observamos condições adequadas de trabalho, espaço físico, com 601 

proposta de Educação Infantil. Sendo favorável ao registro da entidade e inscrição de 602 

programa de Educação Infantil. Tem berçário, 40 crianças. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 603 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 604 

Duas educadoras por sala, cozinheira, servente, sem convênio. (Falas concomitantes em 605 

plenária). Só para dizer assim, pessoal, ela tem algumas pretensões, ela já tem demanda 606 

de OP e foi solicitada a visita da tripartite para encaminhar a demanda de conveniamento, 607 

já foi entregue na Governança, no OP e na SMED para a Tripartite do OP visitar, depois 608 

comprar um split no processo de conveniamento. Paralelo a isso, caso acate o registro 609 

dela, caso a acate o registro de programa dela, quer participar de editais daqui para 610 

poder captar. Ela sinalizou: “A gente tem a pretensão de construir a cozinha na parte da 611 

frente, onde tem espaço, para tirar o bafo, o calor de dentro da creche, para não ter tanto 612 

calor para as crianças”. Quer dizer, ela já sonha com reformas. SRA. ROSANA 613 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Ela 614 

tem várias reformas, trocar piso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 615 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: As reformas da 616 

instituição são as seguintes: pisos novos, pia nova, iluminação com ventiladores novos, 617 

adequar-se com armários adequados. São "n" adequações, a SMED apontou, ela 618 

mostrou, uma série de recomendações. Pelo o que ela mostrou que o SEREEI pediu, ela 619 

já fez mais da metade. Pessoal, mais alguma coisa? Podemos votar? SRA. DALVA 620 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Ela já está bem 621 

defendida. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 622 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Em processo de votação, quem concorda com o 623 

registro e inscrição levante a mão. Muito obrigado. Quem discorda? Abstenções? Uma 624 

abstenção. APROVADO o registro e inscrição da entidade. SRA. ROSANA FERNANDES 625 

NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: A próxima é a 626 

ASSOCIAÇÃO DE MÃES RITA YASMIN, que fica na Rua Abolição, 365 – Restinga. SR. 627 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 628 

Presidente do CMDCA: É onde tem a sede nova. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES 629 

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Aqui não fala em 630 

endereço novo. Ah, tá, aqui está Rua Carlos Hoffmaster, 957. SR. ANDRÉ LUIZ DA 631 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 632 

CMDCA: Ela já tem registro. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 633 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Registro da entidade e inscrição de 634 

programa, o atendimento é PCDs. Estão se organizando, tem que ter técnica com a 635 

proposta de atendimento. Tem a situação de cadeiras de rodas. Seria de habilitação e 636 

reabilitação de PCDs. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 637 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eles tinham feito o pedido 638 

no ano passado, aí ficou aqui em banho-maria, porque eles inauguraram essa sede com 639 

a colaboração do Dunga e parceiros dele, construíram a sede, a Prefeitura deu terreno, 640 

asfaltou a entrada para os cadeirantes. Como foi dia 14 de dezembro, ficou que logo no 641 

início que a gente voltasse, após o recesso. É prédio novo, estrutura noiva, a equipe está 642 

sendo formada. Então, lá já teria como. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 643 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Então, a comissão é 644 

favorável à inscrição de Programa Habilitação e Reabilitação para PCDs. SR. ANDRÉ 645 



 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 646 

Presidente do CMDCA: Está aberto para quem quiser falar. Pessoal, quem concorda 647 

com a inscrição do programa da entidade levante a mão. Muito obrigado. Quem não 648 

concorda? Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Próximo. SRA. 649 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 650 

APAE: Agora é o CTG PORTEIRA DA RESTINGA. O relato da comissão, novamente em 651 

visita, foi solicitado bem no finalzinho do ano pela Fabrízia, a Dalva e a Eliete. SRA. 652 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A Eliete 653 

acabou não indo na visita, ela foi chamada. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 654 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Nesta data de hoje a 655 

tripartite verificou se a entidade continua apresentando condições insalubres, telhado 656 

variado, goteiras, infiltração, falta de calha, banheiros precários, limpeza da área interna, 657 

externa e iluminação. A visita foi concedida pelo Sr. Tarcísio, um dos dirigentes da 658 

entidade. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 659 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ficou constatado, o dirigente explicou assim: 660 

“Vocês conversaram com a coordenadora que acabou não repassando no integral o que 661 

vocês, o que a primeira visita falou”. Eles ainda não conseguiram se organizar 662 

financeiramente, aí o quadro é o mesmo da primeira visita, que é um quadro negativo. 663 

Agora, também, é um quadro negativo para ter o Programa SASE lá. SRA. ROSANA 664 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 665 

Este espaço é um CTG, né. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 666 

Divina Providência – IPSDP: E venhamos e convenhamos, eu acho que até um espaço 667 

para adultos, com música, é perigoso. Vou ser sincera, aquele dia começou a chover, eu 668 

e a Fabrízia, e a própria coordenadora, saímos rápido lá de dentro, porque era uns pingos 669 

tão grandes... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 670 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O telhado está avariado. SRA. DALVA 671 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Até para adulto 672 

habitar é uma situação perigosa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 673 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: No salão em si não 674 

chove, onde tem o baile não chove. É que tem a parte... SRA. DALVA FRANCO – 675 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: André, mas se a chuva vier 676 

“guasqueada”, como diz o gaúcho... (Risos da plenária). Pega! SR. ANDRÉ LUIZ DA 677 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 678 

CMDCA: Eu sei. Só deixa eu tentar explicar que concorda com o parecer, o salão em si 679 

não, mas as laterais não tem calha, não tem alterosa, não tem nada, escorre pelas 680 

paredes. Tem diferença da parte da entrada para a faixa da dança, aí chove. O pessoal 681 

falou em chover guasqueado, vai chover por ali. A cozinha, aparentemente, está bem, os 682 

banheiros têm problemas, não tem uma série de coisas. Então, tem problema estrutural 683 

de higiene e limpeza. Dessa forma não tem, para SASE não. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – 684 

Casa do Menino Jesus de Praga: Eles até falaram na visita que eu fui com a Dalva que 685 

eles ganharam um terreno atrás, que ia tentar construir até janeiro, que em janeiro ia 686 

construir. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 687 

IPSDP: O que a gente pode dizer da última visita que eu e a Fabrízia fomos, que eles 688 

não sabiam de forma nenhuma que nós estaríamos indo visitar, tinha crianças sendo 689 

atendidas, acho que tinha umas 7 ou 8 crianças, tu vias o carinho daquelas crianças pelo 690 

espaço. Então, é uma instituição que tem que ser chamada, acompanhada, até mesmo 691 

para uma sede provisória, para que ele possa se organizar, alugar uma casa, ou cedida. 692 

A gente viu o carinho das crianças pela educadora, tinha duas educadoras quando fomos 693 

em dezembro. O CTG vai faze rum bom trabalho, mas se tiver um bom lugar. Nós não 694 



 

podemos dar um registro naquele lugar. Então, orientar para ter uma sede provisória, um 695 

espaço alugado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 696 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, o parecer. SR. JORGE 697 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Nas condições 698 

que vocês estão falando, eu acho que é inviável, mas fico pensando, como nós vamos 699 

permitir que ele continue atendendo as crianças nesse local? SRA. DALVA FRANCO – 700 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Tem que orientar. SR. 701 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 702 

Presidente do CMDCA: Se aprovar o parecer é chamar a entidade e orientar ela. O 703 

parecer é chamar a entidade e orientar. Estamos com o parecer contrário ao registro e 704 

inscrição de programa. Quem concorda levante a mão. Obrigado. Quem discorda, quem 705 

é favorável à inscrição e registro? Abstenções? APROVADO o parecer por unanimidade 706 

em não dar o registro e inscrição de programa. As comissões têm mais alguma coisa? 707 

Nós temos o ofício de uma organização para a justiça e dignidade da infância brasileira, 708 

que é de Fortaleza, no Ceará, do Pequeno Nazareno: “Senhor Presidente André Seixas, 709 

a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, Campanha Nacional Criança Não é de 710 

Rua, está com o Projeto Rede de Atenção à Criança e Adolescente em Situação de Rua, 711 

em parceria com SDH, da Presidência e CONANDA. Em vista da elaboração das políticas 712 

públicas para a população enquanto infanto-juvenil em âmbito nacional. Estamos na 713 

etapa de discussões nas cinco regiões do país, com o objetivo de mobilizar a sociedade 714 

civil e Poder Público. de forma ampla e articulada para a discussão e elaboração de 715 

propostas da referida política. Após o seminário nacional, com participação de 716 

representantes de diversas cidades, o 4º Seminário será realizado na Região Sul, em 717 

Porto Alegre, no dia 20 de março de 2014. Visando a ampla participação desses atores 718 

políticos, as vagas dos seminários estão distribuídas das seguintes formas: 14 para o 719 

Poder Público, 14 para a sociedade civil e 06 para adolescentes de cada região. O 720 

projeto não foi (Inaudível). Portanto, solicitamos a esse Conselho, no sentido de 721 

providenciar recursos, passagens e alimentação de representante da sociedade civil, 722 

ficando a cargo do Poder Público o custeio de seus representantes. Certos de que 723 

podemos contar com seu apoio, estamos à disposição no aguardo de sua resposta”. 724 

Bom, não tivemos ninguém que nos procurasse, mas é em Porto Alegre. SRA. ROSANA 725 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 726 

Eles vão vir a Porto Alegre? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 727 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Fazer o seminário, é no Rio 728 

Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles são de Fortaleza e estão com o projeto 729 

com SDH e CONANDA. Eles são de Fortaleza fazendo um trabalho em parceria, a 730 

serviço do CONANDA. Só para conhecimento de vocês. É só para conhecimento, só para 731 

dizer. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 732 

IPSDP: Só um parêntese. Mandamos que o CEDICA abria mão, mas não tem que gastar 733 

nada. (Risos da plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 734 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, mais alguma coisa 735 

por hoje? SR. ELTON FRAGA – Conselho Tutelar: Eu só queria agradecer ao CMDCA 736 

pelo espaço que estão nos cedendo, porque nós estávamos sem espaço. Na quinta-feira 737 

passada tivemos uma reunião aqui, com os coordenadores das 10 microrregiões, 738 

amanhã também está cedido o local para nós, que é um local central. Era só isso que eu 739 

queria agradecer. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 740 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Era isso, pessoal? Grato pela presença 741 

de vocês.  742 
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