
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 008/2014 2 

Aos vinte seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-3 

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

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

nº 40, 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: Davi Jonatas da Silva – Creche Comunitária Sonho 8 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; André Luiz da Silva Seixas – 9 

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

Oliveira – Casa do Menino Jesus de Praga; Selmar Fortes - Associação de Moradores 11 

Jardim Ipiranga; Carolina Aguirre – Centro de Atendimento Integrado do Morro da 12 

Cruz – CAIMC; Carlos Cezar Pereira Ramos – Instituição Comunitária de Educação 13 

Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da 14 

Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO 15 

INDIRETO: Cíntia Teresinha Amaral – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema 16 

Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 17 

ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos 18 

Excepcionais – APAE; Lea Boss Duarte – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 19 

FERGS; Sandra – 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: Carlos Fernando Simões Filho – Secretaria Municipal de Política e 23 

Governança Local – SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal 24 

da Educação – SMED; Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – 25 

SMF; André Rodrigues Nogueira da Silva – Fundação de Assistência Social e 26 

Cidadania – FASC; Lisandra Pacheco Dias Xavier – Secretaria Municipal da Saúde – 27 

SMS; Fábio Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 28 

SMDH; e Jossana Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e 29 

Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Carlos Luz e Jader Fernandes – 30 

Administrativos do CMDCA/FUNCRIANÇA; Elton - Conselho Tutelar; Sara da S. Maria 31 

– ISBET.  PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de 32 

Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, 33 

Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de presenças o Sr. 34 

Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 15h15min). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 35 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 36 

Meus amigos, vamos começar? Meus amigos, nós temos que ver, quinta-feira passada 37 

tivemos uma plenária, só para dizer que fizemos uma escala para vir, fizemos uma meia 38 

escala, quem veio na quinta-feira trabalhou um monte. Durante o dia de hoje foi 39 

avassalador o nível de produtividade. A forma como foi feito o edital este ano, o nível de 40 

documentos, o que pedir, o que não pedir, diminuiu o trabalho. Por isso está mais fácil 41 

apreciar. No edital nós nominamos alguns documentos obrigatórios: cadastro da 42 

entidade, projeto da entidade, listagem de atendidos, CNPJ e comprovante do Fórum. 43 

Bom, qual o entendimento? Se não entregou algum desses o projeto é indeferido, porque 44 

era exigência mínima entregar esses documentos. Correto? Então, queria consultar 45 

vocês, se era exigência mínima, consta no edital a entrega desses documentos, algum 46 

deles não foi entregue, o projeto será indeferido? É a pergunta que eu faço. Ao mesmo 47 

tempo teve alguns conselheiros, não sei quantos foram, que talvez só não tivesse o 48 



 

CNPJ, mas foi pedido no edital. Alguns conselheiros disseram: “Dá para a Gerência 49 

buscar na instituto?” Dá, mas está na relação de documentos obrigatórios. Então, nós 50 

vamos ter que apreciar se poderíamos abrir essa exceção ou não poderíamos e se isso 51 

não vai criar uma jurisprudência para outros documentos que não foram entregues. Está 52 

aberto. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 53 

Excepcionais – APAE: Quando a instituição chega para entregar o projeto com os 54 

documentos, tem um formulário, é de conhecimento da instituição? SR. ANDRÉ LUIZ DA 55 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 56 

CMDCA: Sim. E está no edital. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 57 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: É de conhecimento no momento da entrega 58 

dos documentos? SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 59 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem uma cópia, recebe uma cópia no protocolo. Igualzinho. 60 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 61 

Excepcionais – APAE: Então, a entidade fica sabendo no momento, porque leva um 62 

cópia? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 63 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Primeira coisa, quando leu o edital. para saber 64 

que tem o edital e o  precisa, ela leu o edital, ela sabia o que precisava. Ela entregou 65 

sabendo que não tinha entregue. Mesmo assim, inclusive, está melhor que no ano 66 

passado, esta folha-rosto, esse recebimento, ficou uma cópia do processo e a pessoa 67 

leva, o dirigente leva uma cópia com a assinatura dos dois, como protocolo, são 68 

assinadas as duas vias. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 69 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Também avisam que está faltando, além 70 

disso o edital é válido, mas a entidade pode não saber porque talvez (Inaudível), mas 71 

deveria saber que estava faltando algum documento na hora da entrega. SRA. CÍNTIA 72 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: Eu acho que pode 73 

acontecer de esquecer sim o CNPJ, na correria da entrega, mas no protocolo, se todas 74 

as entidades recebem no protocolo, aí... Tem essa garantia de que os guris entregam 75 

esse protocolo para todas? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 76 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Todas as entidades 77 

ganharam protocolo. Para saber que tem edital e saber o que tem que entregar é porque 78 

leram, não pode chutar. Então, elas sabem que tinham que ter entregue os documentos. 79 

Segundo, tu ganhas o protocolo sabendo que não entregou, tanto que teve muita 80 

entidade, a Gerência, a gurizada estava recebendo, não é que eles não quiseram, mas 81 

vai entregar faltando? Tem até o dia 18, mas aconselho vocês a levarem de volta e 82 

trazerem. Quer deixar? Deixa. No último dia teve gente que deixou assim, claro, para 83 

tentar entregar depois. Teve entidades que dois dias depois tentou protocolar aqui a 84 

entrega dos documentos. Não, só no período de recursos. Assim, eu acho que tem o 85 

entendimento, se os documentos dão obrigatórios, a orientação era: indeferir. Correto? 86 

Isso está posto. A nossa pergunta... SR. JADER FERNANDES – Assessoria Técnica 87 

CMDCA/FUNCRIANÇA: E para não cometer injustiça com as entidades, no final da tarde 88 

do último dia a gente começou a aceitar sem CNPJ, porque não adiantava. Muitas 89 

entidades no último dia voltaram no início da tarde porque faltava documento, mas depois 90 

não voltaram. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de 91 

Direitos Humanos – SMDH: Jader, mas deveriam aceitar mesmo incompleto, não é? 92 

Senão vão alegar que não aceitaram. SR. JADER FERNANDES – Assessoria Técnica 93 

CMDCA/FUNCRIANÇA: O edital diz que... SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 94 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Na entrega precisa de tais documentos. SR. 95 

FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos 96 

– SMDH: Mas o servidor público não aceita para entregar? SRA. SIMONE OLIVEIRA – 97 

Casa do Menino Jesus de Praga: Cadê a cópia do edital? SR. FÁBIO EVANDRO 98 



 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Mas 99 

deveria aceitar incompleto. (Falas concomitantes em plenária). SRA. DALVA FRANCO – 100 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas era o entendimento de 101 

não receber incompleto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 102 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu também tinha o 103 

entendimento de não receber. Então, só no último dia... Aquele que insistiu entregar 104 

incompleto foi. Pessoal, aquele que mesmo assim quis deixar é receber. Agora, no último 105 

dia, no desespero – vou entregar para tentar depois; aí o choro era livre. O meu 106 

entendimento é de que não deveria receber, mas no último dia se abriu para que a 107 

plenária... Bom, é obrigatório ter cinco. A minha pergunta é o seguinte: alguém viu passar 108 

só sem o CNPJ? SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Sim. 109 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 110 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Uns dois ou três. Sugestão, eu acho que a gente 111 

poderia pegar os deferidos e ver os casos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 112 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não dá 113 

para deixar para ver depois, nós temos que decidir, antes de ver nomes e caras. Temos 114 

que lembrar assim, quero deixar bem claro, pode ter ido a entidade embora por não ter o 115 

CNPJ e agora vamos estar aceitando alguns sem CNPJ. Então, vamos ter dois pesos e 116 

duas medidas. Teve gente que: “Olha, está faltando documento, vai querer entregar 117 

assim?” Uns deixaram. Daqui a pouco nós vamos estar autorizando, mesmo sabendo que 118 

alguns não tiveram a mesma chance. Carol. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 119 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só quero fazer o papel de “depois 120 

não diz que eu não avisei”. Antes, quando lançamos o edital, eu fui uma pessoa que 121 

disse que teríamos que ter uma reunião para a gente trabalhar o que vai poder e o que 122 

não vai poder, fazer os critérios corretos antes de lançar o edital. Em uma das falas, e 123 

uma foi a tua: “não, isso depois a gente faz”. Ok. Volto a dizer, a iniciativa de fazer agora, 124 

antes de ver as caras, é corretíssima. E já estico um pouquinho mais, que a gente veja já 125 

que quem não entregar as negativas, quem não vier assinar o termo. Tudo isso a gente já 126 

tem que ver. Não falo nem na questão de dividir o dinheiro de novo. Assim, vamos 127 

resolver de uma vez por todas, aí assim, olha, já veio, já foi discutido. Ah, mas é o fulano, 128 

ele trabalha tão bem! não interessa. Ou é o fulano, ou é o cicrano, senão depois a gente 129 

começa a fazer: esse eu conheço, esse eu não conheço tanto. E isso não é um Conselho 130 

sério. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 131 

Grosso e Presidente do CMDCA: Essa decisão já foi tomada por este Conselho no 132 

edital, que o que não estivesse completo não seria aceito, até porque está escrito no 133 

edital. para não dizer que “ah, o André não sei o que”, estou trazendo aqui porque alguns 134 

conselheiros disseram que têm dois, três que não entregaram. Ao mesmo tempo estou 135 

dizendo que é injustiça para quem foi embora sabendo – não vou nem entregar, porque é 136 

papel jogado fora. Eu estou deixando bem claro isso, inclusive, abrindo o meu voto, eu 137 

sou contra, porque se o edital é claro, é claro. A Lea e depois tu. SRA. LEA BOSS 138 

DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Eu acho assim, isso 139 

não pode se sanar na época do recurso, vão ter a chance de apresentar? SR. ANDRÉ 140 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 141 

Presidente do CMDCA: Não. É obrigatório. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 142 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Até pode apresentar recurso, só 143 

que... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 144 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: No edital fala que o não cumprimento dos prazos 145 

acarretará na exclusão. Está lá. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – 146 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: E nós acórdãos que não seria 147 

nem analisado o mérito. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 148 



 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nem o mérito. Eu vejo 149 

assim, por entrega de documentos vai ser a mesma questão de quem estava apto por 150 

algum motivo. Nós temos entidades que tiveram problemas com a FASC, com a SMED e 151 

com o FUNCRIANÇA. Nós tivemos problema, porque tem entidade com problema de 152 

documentação aqui, de relatórios e tal, a situação cadastral. No momento em que daqui a 153 

pouco tu abres um procedente... No ano passado foi isso que aconteceu. Abriu para um, 154 

para dois, tinha dezoito. Então, assim, nós já tomamos a decisão. Estou trazendo aqui 155 

para não dizerem que não foi avaliado, tem esse problema. A mesma coisa são as 156 

negativas, daqui a pouco tem gente que está com problema de negativa na FASC, aí 157 

manhã ficou em dia, e vão querer julgar depois? No dia de hoje não estava. SRA. OTÍLIA 158 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Isso quer dizer que não 159 

vai voltar nenhum outro processo para reavaliar em plenária?  É isso? SR. ANDRÉ LUIZ 160 

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

do CMDCA: Sim, esse tipo de problema, com esse tipo de problema. SRA. DALVA 162 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Digamos que 163 

ficou fora por causa de inadimplência junto à FASC, SMED ou FUNCRIANÇA, se ela for 164 

lá e o órgão der uma carta que ficou resolvido, que foi um erro. Nós vamos aceitar? SR. 165 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 166 

Presidente do CMDCA: Não. Isso já está posto na plenária que decidiu o edital. Se no 167 

dia 18/03 tu estavas inadimplente em algum lugar, recebemos o projeto e não é olhado o 168 

mérito, é indeferido, porque não cumpriu a exigência mínima do edital. Certo? Se tiver 169 

problema de relatório 2013... Olha só, 2013, porque tem entidade que tem problema. Vai 170 

ter tempo? Não, está cortado já. Já está lá, não cumpriu a exigência mínima. Eu estou 171 

falando das mínimas, a mesma coisa são os cinco documentos, não cumpriu. SR. 172 

CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e 173 

Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Eu acho que o CNPJ é um assunto menos sério do que 174 

negativa e inadimplência com as obras conveniadas. É menos sério, mas é uma 175 

exigência, tem que cumprir. Eu acho menos sério por quê? Quando a entidade se registra 176 

aqui já tem que apresentar o CNPJ, que é menos sério. Acho que não tem porque 177 

cercear a participação do edital porque não trouxe o CNPJ. Isso dá para tirar na internet, 178 

mas só cuidar para que não aconteça de novo. Recebeu errado, quem recebeu? Não tem 179 

que receber. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 180 

SMF: Não pode deixar de receber em momento nenhum... (Falas concomitantes em 181 

plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 182 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, só um pouquinho. SR. CARLOS 183 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: No último dia nós 184 

recebemos mais ou menos cem, vocês estavam aqui. Tinha gente há 1h30min 185 

esperando, chegou na hora de entregar nós tinha lá o CNPJ. Tem gente que foi embora, 186 

mas teve gente que: “Ah, mas eu quero entregar”. Vocês vão ver no processo, a gente 187 

colocou: “Não entregou”; e recebemos. Foi isso, mas a pessoa tem ciência. Só vocês 188 

vendo a pressão... Isso fica complicado. (Falas concomitantes em plenária). SR. FÁBIO 189 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 190 

SMDH: Tem que pegar as atas passadas, ficou registrado que se aceitaria, mas que ele 191 

levaria que faltou um documento. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 192 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Sobre alguns que não entregaram por falta 193 

de documento... Isso aconteceu um dia comigo. Teve um que veio aqui, ele queria um 194 

atestado de funcionamento. Eu disse que não era testado de funcionamento, é o 195 

comprovante de inscrição do Fórum. No mesmo dia o senhor saiu daqui, precisava voltar 196 

até às 17 horas, ele foi lá e voltou, deu. Tem gente que estava sem documento, a gente 197 

disse o que estava faltando, foi embora e não voltou. Agora, houve a orientação do que 198 



 

estava faltando. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de 199 

Direitos Humanos – SMDH: Foi acertado: “Está faltando o atestado do Fórum, quer 200 

deixar?” Não, vamos ali pegar e depois a gente traz tudo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 201 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 202 

Então, já temos uma posição deste plenário do dia que decidiu o edital. De novo, eu acho 203 

que ode abrir precedente para outros problemas que venham no futuro, como no ano 204 

passado que toda hora tinha um precedente. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 205 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: A única coisa que a gente pode 206 

resolver aqui é se mantém a posição do Conselho em relação ao texto do edital, não 207 

abrindo exceções. Eu acho que seria isso, segue a regra do edital e pronto. Está escrito 208 

ali, não entregou não vai ganhar, não entregou as negativas não vai ganhar, não cumpriu 209 

os prazos não vai ganhar, não tem exceção para ninguém. Acabou anovela. SR. ANDRÉ 210 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 211 

Presidente do CMDCA: Então, para ratificar o edital, os companheiros que concordam 212 

em manter a íntegra do edital, levante a mão. Grato. Quem acha que tem que ter 213 

avaliação no texto do edital levante a mão. Abstenções? MANTIDO O TEXTO DO 214 

EDITAL completo, por unanimidade. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 215 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Agora eu faço uma questão, 216 

aquela instituição que trouxe  listagem da criança, mas não apresentou com data de 217 

nascimento... SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal 218 

da Educação – SMED: Fora... SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 219 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Isso é indeferido ou ela pode anexar a listagem? 220 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 221 

Grosso e Presidente do CMDCA: Nós temos aqui três grupos de projetos analisados, 222 

igual no ano passado. Os indeferidos, tudo errado, não tem documento, inadimplência, 223 

esses são indeferidos, que não tem registro, que não tem inscrição de programa e tal. 224 

Depois nós temos os deferidos, aquele que o projeto está certinho,. Não tem um erro, 225 

todo bala, esse é deferido. E temos os deferidos parcialmente, por exemplo: a entidade 226 

apresentou todos os documentos, na hora da listagem das crianças o número que a 227 

entidade colocou que deveria ter, tipo, 90 e na listagem tem 97... SRA. MÁRCIA REGINA 228 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Isso a gente 229 

arrumou ali. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 230 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, não é assim. Não é para todos, Márcia. A 231 

listagem que tu pediste, o número que tu pediste para a listagem tem diferença no 232 

número, com mais ou menos. O que o Conselho está fazendo? Quando o número de 233 

diferença e como vai interferir, dois, três, que no montante não apareça, não dê grande 234 

diferença, nós estamos dando o deferimento total e aí fica aquele valor: pediu 90, mas 235 

tem 84, ou 03 estão sem data de nascimento. Isso foi o deferimento completo. Agora, 236 

quando o número que deu problema é grande, olha, o cara apresentou uma lista de 47 e 237 

tem 15 com problema, não, aí a gente deu deferimento parcial. A entidade está deferida, 238 

vai entrar para recurso, se a entidade apresentar o recurso e normalizar, bota o número 239 

original, se ela não quiser apresentar recurso fica o que nós achamos, mas o projeto está 240 

aprovado. A mesma coisa, ela tem SASE e Educação Infantil, mas não tem programa de 241 

SASE, só Educação Infantil. Ela é o quê? Deferida parcial, aprovada a Educação Infantil 242 

e cita que não tem inscrição de SASE. Ela tem como recorrer? Olha, se ela conseguir 243 

comprovar por A e B que tinha inscrição e algo aconteceu, tu podes depois voltar. Agora, 244 

se ela não comprovar a Educação Infantil é válida. Então, é deferido parcialmente. De 245 

novo, quando o número de crianças praticamente não alterar o conjunto, mas quando 246 

pesa... Tinha um projeto que tinha 20 crianças, na hora só achamos 09. SRA. CAROLINA 247 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não vamos 248 



 

falar o nome da instituição, mas teve um caso de uma instituição que a listagem que 249 

quando eu e os conselheiros analisamos, não aproveitamos a listagem, anulamos e 250 

solicitamos uma nova listagem. Este é um grande caso, eram trezentas e poucas 251 

crianças. E aí? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 252 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É deferida parcialmente. SRA. CAROLINA 253 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Mas ela 254 

pode entrar com recurso? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 255 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ela vai entrar, apresentar 256 

uma listagem organizada e tal. No ano passado teve uma instituição que tinha uma 257 

listagem com mais de 500, 600... SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 258 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Mil e poucas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 259 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 260 

É. Mil e poucas crianças, faltando assinatura e mais alguma coisa. A instituição 261 

apresentou o registro, era três ou quatro datas de nascimento e uma assinatura. Então, 262 

recorreram e receberam o recurso. Então, tu abres o recurso para esse tipo de coisa. 263 

Lea. SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: 264 

Só um exemplo de uma instituição que colocou duas vezes a mesma listagem o que 265 

dobrava, ficou 65 e era a metade. Então, colocamos como parcial e corrigimos, porque 266 

ela contabilizou duas vezes as mesmas crianças. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 267 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E vocês 268 

colocaram que número? SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio 269 

Grande do Sul – FERGS: A metade. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 270 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Se ela não 271 

recorrer fica a metade. Se recorrer e apresentar os 65 são os 65. SRA. CAROLINA 272 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Todas as 273 

instituições indeferidas ou deferidas parcialmente têm o direito de entrar com recurso. A 274 

questão é se vai ser analisado o recurso ou não. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 275 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós 276 

acabamos de votar que aqueles que forem indeferidos direto, que não cumpriram o edital, 277 

dificilmente vão entrar, mas vamos receber igual. Pessoal, precisamos entrar no mérito 278 

de alguns problemas com vocês. Companheiros, vou nominar porque precisamos ver. Já 279 

definimos uma regra na quinta-feira passada, que aquela mantenedora que apresentar 280 

mais de um projeto, nós vamos ligar para eles já para nos informar: “Vocês querem dizer 281 

qual projeto fica ou vamos indeferir para que depois respondam para recorrer?” O 282 

exemplo disso é o INSTITUTO SÃO BENEDITO e o INSTITUTO DE PROVIDÊNCIA, tudo 283 

da SOCIEDADE EDUCAÇÃO E CARIDADE. Apresentaram dois projetos, sendo que a 284 

mantenedora é a mesma. Nós vamos entrar em contato com a entidade, porque eles 285 

devem optar por um, senão vamos ser deferidos parcialmente e vão ter que optar. O que 286 

nós definimos na plenária passada? A entidade que não vier até o último dia de análise o 287 

Conselho vai constar como projeto válido o primeiro entregue aqui. Quero usar o exemplo 288 

da Carmem, a ACM entregou dois projetos, um orientado pela direção da mantenedora, 289 

que foi indicado um para entregar, que foi o Morro Santana. Uma outra executora 290 

entregou outro, sem a direção dela saber. Eles estão informando hoje à tarde que aquele 291 

produzido primeiro é para ser retirado, tem que ser o que o que a direção geral 292 

determinou. Então, é um exemplo. Quero diz respeito, o que vai ser feito com esse 293 

instituto? Vamos ligar para eles, antes da avaliação da semana que vem, semana que 294 

vem encerra o prazo, dia 02, até a hora de nós votarmos eles têm a chance de ligar, 295 

senão o primeiro é o que vai ser analisado. Dentro deste critério, entidade suspensa é 296 

aquele que já falamos, não cumpriu a exigência. Não está apta, está suspensa, não 297 

cumpriu os prazos. Pessoal, vai aparecer mais aqui. A ACOMPAR e a AMURT 298 



 

AMURTEL, é um problema que nós temos, a Amurt Amurtel entregou um projeto só, 299 

todos documentos entregues, só que ela mesma anuncia na pág. 01 do projeto 07 300 

executoras dentro de um projeto só. O edital é claro... Quem está com o edital aí? SRA. 301 

SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de Praga: Está aqui. SR. ANDRÉ LUIZ 302 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 303 

do CMDCA: O edital, da habilitação: “Poderá participar deste edital uma única executora 304 

por mantenedora, registrada neste Conselho”. Então, é uma executora da entidade. O 305 

que está feito nessas entidades aqui? Eles botaram todas as executoras em um projeto 306 

só, isso descumpre o edital. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 307 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Pede para se readequar. SR. ANDRÉ LUIZ DA 308 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 309 

CMDCA: Esta é a pergunta, porque está no texto. Nós vamos ligar para pedir para se 310 

readequar ou vamos analisar, dar o deferimento parcial, ou é indeferido? Para se 311 

adequar é indeferimento. Se a entidade não vier aqui apresentar recurso do parcialmente, 312 

fica o que está válido, mas o que está válido? Então, a pergunta: nós chamamos a 313 

entidade para que se adeque antes ou nós vamos indeferir no final? Podemos chamar a 314 

entidade? SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 315 

FERGS: Como fica a questão que a gente estabeleceu no edital? Não está contrariando 316 

o que o edital diz? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 317 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É o que eu estou trazendo a vocês. Indo 318 

assim contraria o edital. Nós temos entidades, não é só esta, tem mais entidades que 319 

estão aqui, tem uns três, quatro casos que estão nesse nível. SRA. CAROLINA 320 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Deixa eu 321 

só entender, André. A instituição entrou com um projeto, com a mantenedora, mas 322 

verificou que lá dentro esse recurso vai ser distribuído entre as casas. É isso? SR. 323 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 324 

Presidente do CMDCA: E ela usou a lista de todas as executoras. SRA. MÁRCIA 325 

REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: 326 

Todas s crianças, daqui, de lá, acolá... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 327 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A APAE 328 

tem mais de uma executora e apresentou um único projeto de uma executora, ela 329 

cumpriu o edital. é como se ela pegasse todas as executoras, a APAE tem duas, neste 330 

caso ela botou sete. Ela botou um projeto para todas as executoras. SRA. DALVA 331 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Uma dúvida que 332 

tenho, o nosso edital não está bem claro que a mantenedora não pode apresentar 333 

projeto, o registro é pela mantenedora. Isso dá margem para a interpretação de que eu 334 

posso apresentar uma mantenedora... Uma executora. Como o registro é da 335 

mantenedora eu posso somar todas e fazer um projeto pela mantenedora. SR. ANDRÉ 336 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 337 

Presidente do CMDCA: Não. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 338 

Divina Providência – IPSDP: Eu não ou advogada, mas quem é diz que há brechas na 339 

lei se não está escrito. (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 340 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 341 

Pessoal, vou ler de novo, é uma única executora por mantenedora. SRA. DALVA 342 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas ela optou em 343 

apresentar pela mantenedora. Isso a gente diz que não pode, aí não está dizendo que a 344 

mantenedora não pode apresentar. A interpretação dela deve ter sido essa: tenho que 345 

escolher uma executora, bom, eu vou como mantenedora. O registro é da mantenedora, 346 

não da executora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 347 



 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu vou ler, depois a Lea. “Poderá 348 

participar deste edital uma única executora por mantenedora”. Se eu tenho mais de uma 349 

executora, só posso pôr uma. Lea e depois o Fábio. SRA. LEA BOSS DUARTE – 350 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Era essa a minha dúvida, se no 351 

edital tinha alguma abertura para isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 352 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não pode, 353 

está bem claro. A Lea está falando e depois o Fábio SRA. LEA BOSS DUARTE – 354 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Eu não lembrava exatamente dos 355 

termos, se tinha alguma abertura para esse tipo de postura. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 356 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 357 

Está claro que não pode. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 358 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: A mantenedora tem que apresentar uma 359 

executora. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 360 

IPSDP: Mas não diz que ela não pode apresentar como mantenedora. Isso que eu 361 

questiono, é essa brecha que eu entendo. A gente diz que é ma executora, mas a gente 362 

não diz que a mantenedora não pode apresentar um grande projeto englobando suas 363 

executoras. (Falas concomitantes em plenária). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 364 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Gente, falem um de cada vez. SR. ANDRÉ 365 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 366 

Presidente do CMDCA: A Dalva estava falando. Dalva, tem mais? SR. FÁBIO 367 

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

SMDH: A Dalva falou, eu perguntei, mas continuo na dúvida do que ela entendeu, porque 369 

para mim não tem ali... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 370 

Providência – IPSDP: Não, olhando com o olhar de quem não está no contexto, li, posso 371 

escolher uma executora, mas posso fazer um projeto também, porque o registro é da 372 

mantenedora. A ideia da pessoa que não tem entendimento e tudo mais, leu e 373 

interpretou. Bom, vou ter que escolher uma, não quer escolher porque acho que todas 374 

precisam. Então, vou fazer um grande projetão e eu coordenação mantenedora vou 375 

apresentar, não quero escolhe ruma executora, eu vou apresentar beneficiando todas. 376 

SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos 377 

Humanos – SMDH: Mas é um projeto por mantenedora. SRA. DALVA FRANCO – 378 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Tá, tá, estou contemplada. 379 

SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: E 380 

como fica a questão da ACOMPAR? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 381 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Assim, independente 382 

de nome, eu citei dois, mas tem mais casos. A ACOMPAR fez a mesma coisa, ela 383 

colocou todas as executoras em uma só. Eu quero que vocês ajudem aqui. SRA. MARA 384 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 385 

Alegre – UAMPA: Mas se é um é um. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 386 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas no 387 

entendimento da maioria é que descumpriu de ser só uma executora, o projeto é 388 

indeferido total. E não tem que chamar ela, ela não tem três, quatro projetos, ela tem um 389 

só que botou todo mundo. Ela descumpriu o edital. Davi. Carol. Carol e depois a Cíntia. 390 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 391 

CAIMC: Só quero problematizar anda mais, tá. Adoro! (Risos da plenária). Não, quero 392 

dizer assim, essa instituição que entrou com um projeto, mas para atender várias 393 

executoras, descumpriu o edital, que pelo que eu vejo é a sensação do grupo. Essa 394 

instituição que entrou mantenedora, mas que as executoras entraram, com mais de um 395 

projeto, também descumpriu. Então, se vai avisar a instituição para escolher qual o 396 



 

projeto que ela vai ficar, avisa as instituições que colocaram e faz escolherem qual o 397 

projeto. Eu acho que a regra é a mesma para todo mundo. Não adianta, é a mesma 398 

situação. Entendeu? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 399 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A diferença é o final. 400 

Quando eu tenho dois projetos o que o Conselho diz? Nós vamos analisar o primeiro se a 401 

entidade não se manifestar. Certo? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 402 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Ok. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 403 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 404 

E nós vamos pegar todos os processos, ver quem tem mais de dois projetos e fazer por 405 

email, por telefone, por sedex, por sinal de fumaça, registrar, para que no firma da 406 

plenária... Já vamos analisar de manhã, que a Gerência faça de forma que registre isso 407 

por email e registre por telefone. Qualquer coisa que o cara diga que não recebeu, está 408 

aqui o resultado na conta. Agora, essa entidade que está tudo em uma só, a proposta se 409 

for igual, se não modificarem até o dia... Qual? Ela tem que ir até o dia 02, ela vai ter que 410 

vir até o dia 02 entregar. ta, mas ela vem aqui e troca o projeto, não tem como tirar, é um 411 

só. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz 412 

- CAIMC: Proposta, que ela não troque o projeto, que ela possa fazer, na verdade, uma 413 

justificativa onde aponte a instituição, a executora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 414 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: No 415 

número de crianças. (Falas concomitantes em plenária). SRA. DALVA FRANCO – 416 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu acho que ela já vem com 417 

o projeto novo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 418 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ela vem com o projeto novo, porque 419 

apresenta um projeto para 300 e vai atender 40 depois, não sei. SRA. CAROLINA 420 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Ou ela 421 

pode implementar todos os objetivos do projeto. (Falas concomitantes em plenária). SR. 422 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 423 

Presidente do CMDCA: Tá, vamos definir, a gente liga e diz o que para eles? SR. 424 

CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e 425 

Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Eu defendo que a análise seja nossa. A entrega de 426 

projetos era até dia 18/03, às 17 horas. Sem mais.  SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 427 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Entrega não é modificação. Se ele fizer com 428 

recurso, caros advogados me ajudem... Pode. Qualquer pessoa que tiver entregue 429 

projeto, se tiver qualquer motivo para entrar com recurso, ele entra. SR. CARLOS CEZAR 430 

PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil 431 

Isabel Vieira: Eu acho que se cabe o recurso, entra com recurso. SR. ANDRÉ LUIZ DA 432 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 433 

CMDCA: Neste caso aqui entra direto no recurso. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro 434 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não sei, mas pensando, a gente 435 

poderia fazer, essas instituições que entraram com mais de um projeto ou com várias 436 

executoras, tanto um tem o outro é indeferir. Então, eu acho que ficaria mais justo, 437 

indefere e essas instituições entram com recurso pedindo para que seja aprovado ou 438 

analisado tal e tal projeto. Eu acho que ficaria igual para todo mundo e justo, senão a 439 

gente abre precedentes. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 440 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Quem mais? Fábio. SR. 441 

FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos 442 

– SMDH: Na verdade, essa coisa de avisar a entidade para escolher projeto, se ela não 443 

escolher tem que ser indeferido, porque ela descumpriu o edital. Claro, como ela tem 444 

várias executoras, talvez ela não tinha o controle das executoras para apresentar o 445 



 

projeto. Aí tudo bem. Agora avisar ela que duas executoras apresentaram, qual vai 446 

escolher? Senão escolher é cumprir o edital. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 447 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Eu acho que vou 448 

apresentar o problema... Ou melhor, o INSTITUTO LEONARDO MURIALDO apresentou 449 

um projeto e a executora é a ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA. Eu fui na boa 450 

lá, porque todo mundo sabe que o Murialdo tem um SASE enorme, com mais de 200 451 

crianças. Eu disse, mas como o Instituto Leonardo Murialdo não tem inscrição no SASE? 452 

Fui buscar. Só que assim, a executora que o Instituto Leonardo Murialdo escolheu, a lista 453 

está vazia, nenhum registro, nenhuma inscrição de programa. Nenhum dos três 454 

programas aqui tem, que é a Associação protetora da Infância. O SASE é só do ILEM, os 455 

outros são do Instituto Leonardo Murialdo. Ele apresentou só uma executora. O que a 456 

gente vai fazer? Ele não pode escolher, ele apresentou de outra executora que não tem 457 

inscrição. Então, não sei se é o caso de escolher, se é o caso de apresentar só pela 458 

entidade, mas aí o SASE dele vai ficar de fora, não vai poder receber pelo Trabalho 459 

Educativo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 460 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Qual a executora que ele escolheu? SRA. 461 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 462 

SMED: A Associação Protetora da Infância. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 463 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É uma 464 

executora... SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal 465 

da Educação – SMED: É uma executora que não tem registro, não tem inscrição de 466 

nenhum programa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores 467 

da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas ele apresentou só por essa 468 

executora? SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 469 

Educação – SMED: Por essa. Está aqui: Associação Protetora da Infância. SR. ANDRÉ 470 

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

Presidente do CMDCA: Se a entidade não tem nenhum programa como faz? SRA. 472 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 473 

SMED: É o ILEM, é outro nome, não é a Associação Protetora da Infância. SR. ANDRÉ 474 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 475 

Presidente do CMDCA: A mantenedora escolheu uma executora, só que essa 476 

executora, o que acontece quando uma entidade apresenta mais de um programa? Tu 477 

vais ver se o programa tem inscrição de programa, se um dos programas que a pessoa 478 

pede não tem, é fora. No caso desta executora aqui, ela não tem nenhum programa. 479 

Então, todas caem fora e o projeto todo cai fora. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 480 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Questão de Ordem. Assim, o registro 481 

das instituições aqui é da instituição mantenedora, quando a gente faz a inscrição do 482 

programa, ela também é da mantenedora. O que acontece em algumas instituições, 483 

devido a sua grande organização, elas pedem o registro para cada uma. 484 

Necessariamente não precisa, porque a mantenedora está dizendo: “Eu executo esses 485 

programas”. A forma que ela se divide que (Inaudível). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 486 

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

Mas no nosso edital é por executora. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos 488 

da Divina Providência – IPSDP: Mas pede para apresentar um projeto só por executora, 489 

mas não diz que o programa tem que ser definido naquela executora, o programa é da 490 

mantenedora, é a mantenedora que está fazendo. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro 491 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só para ajudar. No ano passado 492 

foi a mesma coisa em relação ao Murialdo e outras instituições, ficaram nessa mesma 493 

pendência em relação à inscrição de programa, na sua mantenedora ou na sua 494 

executora. Outra que tinha também era a própria... Essa que tu leste, a AXOMPAR e 495 



 

também outra instituição, a Mitra também tinha problemas. Foi exatamente esse 496 

problema, onde estavam os problemas dentro dessas executoras, lá na mantenedora. Aí 497 

eu venho trazer mais uma questão básica, porque a minha instituição não tem  executora 498 

e não tem mantenedora, é só ela mesma e nós fizemos duas inscrições aqui, dois 499 

documentos, tanto que nas nossas pastas estava que nós não tínhamos Educação 500 

Infantil. A conselheira foi lá, olhou e estava na Creche Topogigio, que em 2005 foi 501 

alterada a razão social para centro de Atendimento integrado Morro da Cruz. Então, aqui 502 

não foi alterado, estava com dois documentos. Então, nós podíamos ter sido também 503 

estar sendo prejudicados. Eu acho que algumas coisas a gente tem que olhar com algum 504 

olhar mais cuidadoso. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria 505 

Municipal da Educação – SMED: Eu vou pedir para o Luiz trazer os outros registros, 506 

para ver se não tem esse nome, esse ILEM, que foi o teu caso, como tinha dois, tinha o 507 

Topogigio, foi o caso que acontecendo com ela. Ele pegou aqui a Topogigio e tinha a 508 

CAINC, também com outro registro. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – 509 

Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: A 510 

mantenedora tem registro Trabalho Educativo, SASE e creche? A mantenedora. SRA. 511 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 512 

SMED: A mantenedora, o Instituto Leonardo Murialdo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 513 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 514 

Qual o programa? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 515 

Morro da Cruz - CAIMC: Tem os três programas. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 516 

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

pediram pela executora? Tem que trazer completo. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY 518 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: É isso que eu vou pegar. 519 

SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação 520 

Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Vamos pensar para o futuro, deixar de repente 521 

uma resolução bem clara. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – 522 

Secretaria Municipal da Educação – SMED: É que o registro tem que ser para a 523 

unidade executora... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 524 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Registro é só para 525 

mantenedora... SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria 526 

Municipal da Educação – SMED: Registro, mas inscrição de programa é para 527 

executora. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 528 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: A inscrição de programa também é da 529 

mantenedora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 530 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pode ser da mantenedora. A entidade "x" 531 

tem inscrição e propaganda de SASE, mas depois ela tem que informar: “Olha, eu tenho 532 

SASE na Ipiranga, tenho SASE no Jardim Aparecida, tenho vários SASE”. Aí define por 533 

executora. Agora, a emissão é uma só, pediu inscrição de Programa de Educação Infantil 534 

tem que estar todas. Só quero dizer o seguinte, essa que é do Murialdo, vamos esperar 535 

para ver exatamente como é. Pessoal, então, como nós vamos fazer na questão da 536 

entidade que apresentou dentro de um projeto só várias executoras. Tem mais entidades, 537 

tem duas aqui, mas está vindo mais, é a primeira leva. A proposta é dar indeferimento e a 538 

entidade recorrer. Como ela recorre? Apresentando novo projeto, porque ali o projeto fala 539 

sempre em redividir valores, porque trabalha em vários locais. SRA. CAROLINA 540 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: A proposta 541 

eu entendo que seria até maior, de que essas instituições que entraram também com 542 

dois projetos também sejam indeferidos. Eu entendo que é a mesma coisa. SR. ANDRÉ 543 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 544 



 

Presidente do CMDCA: Está bem. Tu não queres que ligue agora? SRA. CAROLINA 545 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Não. SR. 546 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 547 

Presidente do CMDCA: Indefere e eles recorrem. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro 548 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Assim, porque tu estarias 549 

privilegiando uma instituição. Entendeu? Aí tu indeferes... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 550 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 551 

Indefere e eles recorrem. (Falas concomitantes em plenária). Pessoal, então, assim, 552 

enquanto tiver problema de mais de um projeto por mantenedora, quando tiver mais de 553 

uma executora por projeto, vamos dar indeferido. Então, aquela entidade que tiver mais 554 

de um projeto, mais que uma executora, vamos dar indeferido e a entidade recorre 555 

refazendo o projeto, deixando só uma executora, ou no caso de mais de um projeto, 556 

escolhendo um só. É isso? Quem concorda levante a mão. SRA. OTÍLIA HENZ DE 557 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu tinha pedido para falar, mas 558 

agora tudo bem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 559 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Perdão, perdão! SRA. OTÍLIA HENZ DE 560 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não, agora não quero mais. SR. 561 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 562 

Presidente do CMDCA: Está bem. Quem não concorda? Abstenções? APROVADO com 563 

02 abstenções. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 564 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós estamos com um problema, vou aproveitar que a Carol 565 

trouxe aqui, que é a questão da INTEGRAÇÃO DOS ANJOS, que eles tem duas 566 

executoras no mesmo endereço. Entendeu? Como vamos agir? Não é só uma situação. 567 

Aí seguinte vai olhando lá e vimos que tinha problema no cadastro da executora. SR. 568 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 569 

Presidente do CMDCA: Eu tenho um caso aqui também. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - 570 

Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Eu tenho duas situações. SR. 571 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 572 

Presidente do CMDCA: Só para dizer assim, este caso nós vamos deixar para o pessoal 573 

analisar e depois ver. Nós temos outra entidade, ela tem um projeto que diz que é de 574 

uma executora, que estão em dois diferentes endereços, endereços distintos. Um é na 575 

rua Panamá... SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 576 

dos Excepcionais – APAE: Desculpa, repete. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 577 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A entidade 578 

que está aqui tem na rua Panamá. ASSOCIAÇÃO LIGA DE AMPARO AOS 579 

NECESSITADOS, tem como executora a Associação Liga de Amparo aos Necessitados, 580 

depois tem a CRECHE MARIA TERESA. Qual o problema que temos aqui? Eles 581 

colocaram na lista das crianças como atendidas, colocaram dos dois locais, serviço de 582 

SASE da Maria Teresa, ALAM MARIA TERESA e depois tem a CRECHE BOM JESUS, 583 

que é em outro local. Entendeu? Bom, aí nós vamos ver, é uma mantenedora, não é uma 584 

mantenedora. Na realidade, nós ainda não conseguimos analisar a documentação 585 

completa. Só para dizer assim, ela tem duas mantenedoras, mas a executor que é creche 586 

não tem Educação Infantil, ela tem só SASE. Então, teoricamente, a creche que está em 587 

outro endereço pertence à primeira executora. Entendeu? É uma análise difícil, porque 588 

daqui a pouco... SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 589 

dos Excepcionais – APAE: Posso falar, André? Agora eu estava comentando com a 590 

Dalva: “Coloco ou não?” Então, vou colocar. Assim, pelo o que eu penso o que está 591 

acontecendo, como o edital é... (Falas concomitantes em plenária). Infelizmente, vou ter 592 

que falar assim. O edital dessa forma que saiu, que é por executora, diferente dos outros 593 

anos... Concorda que é diferente? O que está acontecendo? Como são os cadastros de 594 



 

todas as instituições, todas vão ter alguma coisinha que vai aparecer. Assim, por 595 

exemplo, no CMAS quando altera alguma questão, enquanto executora, mantenedora, 596 

execução de programa, eu acho que isso tem que ser comunicado e aqui não. Eu acho 597 

que é isso, porque quando foi feito o registro da entidade, quando foi dada a inscrição de 598 

programa, não foi mexido depois. É isso que eu penso, é o que eu estou sentindo. Não 599 

foi revisto. Entende? Então, como a gente poderia estar trabalhando isso? Porque vão 600 

acontecer mais situações. Com o edital da forma como está é isso que está parecendo. 601 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 602 

Grosso e Presidente do CMDCA: Só fazer uma colocação, Rosana. Eu quero dizer, são 603 

pouquíssimos casos. Quero dizer que nós temos aqui quatro caixas lotadas de projetos 604 

deferidos totalmente. E nós temos aqui uma caixa de parcial e uma caixa de indeferidos. 605 

E talvez o que tenha aqui seja uma de cada. Olha aqui, as indeferidas tem 05 projetos. 606 

Então, esses casos que estamos discutindo é uma pequena minoria. Todas as caixas 607 

estão lotadas de projetos deferidos, que cumpriram o edital. então, aquelas que der 608 

algum problema são de uma pequena minoria. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 609 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Mas a minha fala, para 610 

entender, eu quis dizer que elas não entenderam o que está no edital. É como na época 611 

que foi dado o registro e como ficou a inscrição de programa. Na discussão que tem aqui 612 

quem fica com a inscrição? É a mantenedora. Quem fica com o registro? É a 613 

mantenedora. É isso que eu quero dizer. Entende? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 614 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O 615 

grande montante de pessoas entendeu. Qual é a dificuldade que eu vejo? Aqui é só uma 616 

questão de endereço porque aqui tem duas mantenedoras, mas que só endereços 617 

separados... Duas executoras. Falei errado. Nós temos aqui, pessoal, a Associação Liga 618 

de Amparo, depois temos o ALAM Bom Jesus e ALAM Maria Teresa, só que lá, por 619 

exemplo, eles colocaram creche aqui na listagem, Educação Infantil... O que nós não 620 

conseguimos aqui é este que vi ficar para um estudo mais profundo, Carol, essa creche 621 

vai para onde, se o SASE fica em qual. O erro foi só é a executora não ter o endereço. 622 

Então, trouxe mais para citar as que têm problema, mas isso não foi analisado ainda, 623 

agora, vão três conselheiros sentarem e se aprofundarem nesse caso. Talvez venha para 624 

a próxima plenária. Eu tenho mais dois casos que eu preciso trazer para o conjunto, que 625 

são: Mitra de Porto Alegre, que nós já havíamos identificado no ano passado, se vocês 626 

recordarem, que ela tem um erro de origem do CMDCA. Em anos distintos, gerências 627 

distintas. O que acontece? A Mitra de Porto Alegre é uma só, a Mitra tem um CNPJ 628 

mãe... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 629 

IPSDP: Questão de Ordem. Se ela está inadimplente em uma não tem nem que dizer... 630 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 631 

Grosso e Presidente do CMDCA: Mas eu preciso... SRA. DALVA FRANCO – Instituto 632 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Desculpa te dizer, nós vamos perder 633 

tempo discutindo. Automaticamente está indeferida. (Falas concomitantes em plenária). 634 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 635 

Grosso e Presidente do CMDCA: Não, não, não, pessoal. SRA. DALVA FRANCO – 636 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Desculpa, mas eu não 637 

concordo, essa situação que estão colocando agora é outra situação. Já são 16 horas, a 638 

gente tem tudo isso ainda para discutir. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 639 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não temos 640 

que discutir, nós temos até o diferente 02 para fazer. Só queria colocar o problema que 641 

nós temos, Dalva, que nós no ano passado... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 642 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu sei qual é o problema... SR. ANDRÉ LUIZ 643 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 644 



 

do CMDCA: Então, o problema é que no ano passado nós passamos por cima... SRA. 645 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Porque 646 

nós erramos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 647 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Porque durante anos vem errando, só que 648 

agora, se nós usarmos o critério do ano passado nós temos que dar para a Mitra. O que 649 

acontece no Conselho? A Mitra de Porto Alegre é mantenedora, tem um CNPJ mãe para 650 

todas, só que este Conselho deu registro para CNPJ de filial em quatro Mitras separadas. 651 

Nós temos a Mitra Menino Deus com registro neste Conselho... SRA. DALVA FRANCO – 652 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas o CNPJ é o mesmo? SR. 653 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 654 

Presidente do CMDCA: Ela usa o CNPJ de filial, tem registro de entidade, ano passado 655 

nós demos para ela. A Paróquia Medianeira, nós demos edital para ela. Paróquia 656 

Murialdo tem registro e demos edital para ela. E para a Aparecida demos. No ano 657 

passado nós não quisemos analisar que são CNPJs como filiais e não poderiam ter 658 

registro. A 55 não evoluiu e seguinte deixou, só que aí vem o problema que a Dalva 659 

estava anunciando, se ela tem registro e no ano passado receberam edital normal... O 660 

que eu estou tentando dizer a vocês? Receberam edital integral, não foi pedalado. Só 661 

que agora uma das Mitras tem problema de inadimplência na FASC. Então, quem tem 662 

inadimplência? É o CNPJ mãe. Então, se é o CNPJ mãe que tem inadimplência, por isso 663 

vou dizer, se alguma negativa da Mitra não estiver estourada, nenhuma das quatro 664 

ganha. Então, a inadimplência será das quatro. Eu estou trazendo este caso porque no 665 

ano passado nós passamos por cima, só que agora tem um agravante, tem uma negativa 666 

de inadimplência na FASC. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração 667 

e Cidadania – RINACI: Então, na realidade, são 04 CNPJs, 04 registros, mas tem um 668 

mis crítico... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 669 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não, eu estou trazendo porque no ano passado 670 

se passou por cima. Agora vai ser difícil. Estão entrando individuais, mas se é por 671 

mantenedora mãe, mãe é a Mitra. É porque o CMDCA autorizava e não pode. Eu preciso 672 

que o Conselho decida. No ano passado foi isso. Agora é diferente do ano passado, no 673 

ano passado o Conselho autorizou. Pessoal, a mãe está estourada, o que nós vamos 674 

fazer? Proposta de encaminhamento? Vai. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – 675 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: No ano passado nós 676 

dissemos que sim, este ano vamos dizer que não? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 677 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: No ano 678 

passado nós dissemos que sim, só que agora, no momento em que é por executora, a 679 

mãe é uma só, sem contar que a Mitra mãe está negativada. SRA. JOSSANA CECCHI 680 

BERNARDI – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: A 681 

minha preocupação é essa. Não é não? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 682 

Servos da Divina Providência – IPSDP: No ano passado entrou só uma ou todas? SR. 683 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 684 

Presidente do CMDCA: Todas. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 685 

Divina Providência – IPSDP: Então, não é por inscrição. SR. DAVI JONATAS DA SILVA 686 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 687 

CMDCA: Eu sou da posição que tenha que ser por registro único no Conselho. E que 688 

também havendo outros espaços de se formar, que também se faça um único, tanto para 689 

a Mitra, quanto para qualquer outra instituição, tem que ser por registro. SRA. CAROLINA 690 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Isso é 691 

futuro, agora é este o problema. Sugiro que como elas têm registro, elas são 692 

mantenedoras, não interessa o CNPJ, se é filial ou não, elas são mantenedoras, erro 693 

nosso, assumimos nós. Então, elas são mantenedoras, não são executoras, ok. agora, se 694 



 

a Mitra, que é a mãe, está com problemas, aí as quatro estão com problemas. SR. 695 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 696 

Presidente do CMDCA: A Mitra está na FASC, é o CNPJ mãe que cai. SRA. CAROLINA 697 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: A mãe e 698 

suas filiais caem. (Falas concomitantes em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 699 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 700 

Pessoal, qual é a proposta? Encaminhem uma proposta. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA 701 

RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel 702 

Vieira: Eu acho que está bem claro, o CNPJ é um só, está inadimplente, todos estão 703 

fora. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 704 

Grosso e Presidente do CMDCA: O CNPJ da Mitra Porto Alegre é um, as outras são 705 

executoras, como filiais, caem todas. É isso. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 706 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não é isso. Jossana, por favor, não me deixe 707 

falar sozinha. É o seguinte, pessoal: se nós aceitamos CNPJs diferentes nós podemos 708 

analisar o caso do CNPJ diferente. Ou se analisa sempre o caso de CNPJ diferente, ou 709 

um único, nós como Conselho não podemos fazer: agora o Conselho aceita este registro 710 

para cinco, quatro, três. Quando acharmos o erro nós temos que resolver. Nós não 711 

resolvemos, continuamos com o erro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 712 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está bo, 713 

mas a decisão pode ser tomada agora. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 714 

Municipal da Fazenda – SMF: A instituição tem que ser informada de que foi tomada 715 

essa decisão e que ela tem que ser notificada, aí ela tem, além disso, prazo. Qualquer 716 

coisa que a gente for fazer ela tem prazo, não é um registro, ela tem quatro. SR. 717 

CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e 718 

Infanto-Juvenil Isabel Vieira: O CNPJ é o mesmo... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 719 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não é o mesmo... (Falas concomitantes em 720 

plenária). SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de 721 

Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Tu és advogada? SRA. OTÍLIA 722 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O senhor quer que eu 723 

responda!? SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de 724 

Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Não, só para saber. Eu também não 725 

sou advogado, mas existe uma coisa que tem que se adequar. SRA. OTÍLIA HENZ DE 726 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Jossana, por favor. SR. ANDRÉ 727 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 728 

Presidente do CMDCA: Não, é a Dalva primeiro. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 729 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não, eu só acho assim, a gente está 730 

discutindo um caso pontual que na origem já está indeferido. Se está na listagem de 731 

inadimplente estamos perdendo tempo discutindo uma questão que se aprovada for a 732 

inclusão, vai cair na hora das certidões. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – 733 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: Eles apresentaram 734 

um projeto em nome da mantenedora para as executoras, mas eles têm registros 735 

individuais aqui. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 736 

SMF: Nós aceitamos. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de 737 

Produção, Indústria e Comércio – SMIC: Por algum motivo eles têm registros 738 

individuais e apresentaram projetos individuais, cada um. Então, no momento em que 739 

eles têm um CNPJ de filial eles se tornam individuais. Então, neste momento o meu 740 

encaminhamento seria que se a Mitra mãe trouxe algum projeto... SR. ANDRÉ LUIZ DA 741 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 742 

CMDCA: Todas elas... SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de 743 



 

Produção, Indústria e Comércio – SMIC: Não, deixa eu concluir. A mitra mãe trouxe um 744 

projeto como mantenedora, tem problema, indeferimento. As outras trouxeram projetos 745 

não como mantenedora, têm inscrição de programa, têm registro de seus projetos, 746 

passamos, se estão ok aprovamos, mas já condicionando que para o próximo edital, ano 747 

que vem, não serão aceitos CNPJs filhos, se não for por executora. SR. ANDRÉ LUIZ DA 748 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 749 

CMDCA: Eu quero dizer a vocês que na FASC quem está estourada, quem está 750 

inadimplente é a Mitra da Restinga, a Aparecida, uma delas. Queria dizer, no ano 751 

passado o que aconteceu? Para lembrar, nós tínhamos Mitra com problema de relatório, 752 

que não entregou. O que nós avaliamos? Quem entregou por todas foi a Mitra de POA, 753 

mas tem a Mitra paróquia alguma coisa, tinha seu registro independente e foi salva pela 754 

Mitra mãe. Então, queria lembrar o problema que nós não tratamos lá. Proposta para 755 

encaminhamento... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 756 

Providência – IPSDP: Aí é um erro nosso. Se ela tem o registro separado e nós 757 

consideramos o relatório de uma Mitra mãe como sendo relatório... Só para eu entender. 758 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 759 

Grosso e Presidente do CMDCA: Para entender o que o Conselho no ano passado fez, 760 

não foi o André, nem a Otília, nem a Dalva, nem qualquer um de nós. Tinha problemas e 761 

verificamos as quatro Mitras não podiam ter registro. Tanto que no CMAS, todo mundo 762 

sabe, é por mantenedora. No CMAS a Mitra é uma só, aqui tem que ser uma. Aí nós 763 

tomamos uma decisão no ano passado. Este Conselho votou e aprovou que como a 764 

Mitra, em uma dela deu problema, quem salvou foi o relatório da Mitra mãe, Mitra 765 

Paróquia da Matriz. A Mitra Porto Alegre com o seu relatório salvou a filha que tinha 766 

problema. E nós dizíamos o seguinte, que durante o ano nós íamos fazer o 767 

encaminhamento da 55 e íamos salvar tudo. Não foi. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 768 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Mas não precisa faze RO encaminhamento da 769 

55, tu tens que chamar a instituição. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 770 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O que eu vou propor? 771 

Eu concordo com a Jossana. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 772 

Fazenda – SMF: O colega queria uma advogada, aí ela falou. SR. ANDRÉ LUIZ DA 773 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 774 

CMDCA: Está bem. SR. CARLOS CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária 775 

de Educação Infantil e Infanto-Juvenil Isabel Vieira: Que bom que alguém entende de 776 

lei. Eu não entendo. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 777 

Fazenda – SMF: Eu entendo bastante, apesar de não ser advogada. SR. CARLOS 778 

CEZAR PEREIRA RAMOS – Instituição Comunitária de Educação Infantil e Infanto-779 

Juvenil Isabel Vieira: Respeito a tua experiência. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 780 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 781 

Tá, vamos encaminhar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 782 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O meu encaminhamento, 783 

pessoal, é o seguinte: a Mitra tem problema na FASC, tem que ser indeferida direto. 784 

Certo? A Mitra que não tem problema em nenhum lugar, o projeto que estiver apto nós 785 

darmos, ou o encaminhamento é seguir o processo: deferido, deferido parcialmente. Só 786 

que também aprovarmos os dois, em uma resolução, determinando a unificação a partir 787 

de agora, para o edital valem os quatro registros, a partir de hoje, do edital em diante, a 788 

Mitra deverá ser convocada e unificar as quatro em um registro só. SRA. OTÍLIA HENZ 789 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não só a Mitra. SR. ANDRÉ 790 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 791 

Presidente do CMDCA: Queria só complementar. Convocar a Mitra e dizer isso para ela, 792 

ao mesmo tempo tentar fazer uma varredura onde tem problema semelhante. A 793 



 

resolução vale para todas, mas como sabemos de 100% da Mitra com problema, já 794 

convoca a Mitra. E ela tem um prazo para se adequar, trazer aqui para se unificar. E a 795 

Gerência fazer uma varredura no sistema. A Dalva, a Lea e a Otília. SRA. DALVA 796 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu só chamo 797 

atenção para uma questão, a gente vai fazer uma resolução, mas a gente está em 798 

processo de reformulação de uma resolução que resolveria esse problema. Então, o meu 799 

pedido é que se trabalhe na conclusão da resolução, que é a resolução dos programas, 800 

que na resolução já se fala de registro e inscrição de programa, aí a gente pode resolver 801 

essa situação. SRA. LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul 802 

– FERGS: Eu acho que tem uma questão, se elas têm cada uma um CNPJ tem toda uma 803 

questão de prestação de contas, de acompanhamento dos projetos, que pode inviabilizar. 804 

São instituições “independentes”, aprovadas, na hora de executar, por exemplo, as 805 

nossas casas vinculadas à Federação não se vinculam, justamente para não engessar. 806 

Eu gostaria de perguntar para a Otília, porque eu, apesar de ser advogada, a minha área 807 

é o Direito Penal, desconheço muito das especificidades, queria saber quais as 808 

consequências que um CNPJ mãe, estando com algum problema, se inviabiliza, não 809 

inviabiliza. E do ponto de vista legal que tipo de redação, porque a gente não pode 810 

colocar uma redação acima do que a lei prevê. Então, só para entender como isso fica. 811 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 812 

Grosso e Presidente do CMDCA: A Otília está inscrita, depois queria fazer um relato.  813 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu até 814 

esqueci. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 815 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dalva, esta tua fala da gente não estar fazendo 816 

uma resolução, determinando a (Inaudível) e tal, nós fizemos isso no ano passado. 817 

Durante todo este tempo não avançou, não fizemos a aprovação final da 55, aí está 818 

gerando este problema. A determinação de unificação agora pode nos ajudar no próximo 819 

mês. Daqui a pouco dá um problema qualquer e mais um ano se passa que a nova 55 820 

não sai, e no ano que vem pode surgir. Então, isso tudo que tu está propondo agora, 821 

desculpa, nós deixamos no ano passado. A Resolução nº 55 nova vem aí, mas não 822 

adiantou, de novo estamos com problema. Quero dizer, Lea, o seguinte: a Mitra de Porto 823 

Alegre hoje, dia 26/03, não tem as cinco negativas, que vai ocasionar no quê? Vai trancar 824 

todas essas Mitras aqui. Só estou dizendo por que ela falou na questão de prestação de 825 

contas e tal. Hoje uma das Mitras que tem um projeto, o plano de aplicação para receber 826 

o dinheiro do FUNCRIANÇA, não está conseguindo porque uma das negativas está com 827 

problema. Então, tu estás dizendo que a questão das prestações de contas vai ter que 828 

ser unificada lá. Já estão sendo unificadas. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – 829 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: Quando for para ela 830 

receber (Inaudível), se ela não tiver condições de receber a verba porque não tem as 831 

negativas, não recebe a verba. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 832 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Não estou colocando para 833 

isso eu estou colocando porque ela perguntou como vai ser a prestação de contas depois 834 

de unificada. Para o CMAS já é unificado, tanto que quem presta os relatórios do CMAS e 835 

do CMDCA de atividades, plano de trabalho, já é a Mitra central, não é por Mitra 836 

paroquial. Vamos encaminhar a votação. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 837 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Eu não me sinto confortável em 838 

votar, não entendi 100% ainda. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 839 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, vamos fazer por 840 

definição. A proposta é aprovar as Mitras que têm seus registros, independente da 841 

situação, porque teve seu registro, aprova as que estão aptas e serão analisadas 842 

normalmente, a que está com problema na FASC, que é inadimplente, indefere. É 843 



 

aprovar assim ou não aprovar nenhuma. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 844 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: São duas propostas? É isto? SR. 845 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 846 

Presidente do CMDCA: Ou uma, ou outra. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 847 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Ou aprova como está, para análise, 848 

independente do CNPJ, filial ou não, ou não aprova nenhuma, é isso? SR. ANDRÉ LUIZ 849 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 850 

do CMDCA: Esta é a primeira votação, depois tem a questão do registro. Está entendido, 851 

pessoal? Ou aprovamos como foi o sistema do ano passado, Mitra a Mitra, análise a 852 

análise, ou todas ao indeferidas. Dá para colocar em votação? Todo mundo entendeu? 853 

Pessoal, então, quem aprova a análise individual levante a mão. Grato. Quem acha que 854 

tem que ser indeferidos todos os pedidos, levante a mão: duas... Três. Abstenções? 855 

APROVADO por maioria a análise individual. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do 856 

Menino Jesus de Praga: Até agora só uma apresentou, que é a que tem problema? SR. 857 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 858 

Presidente do CMDCA: É, vamos analisar individualmente. (Falas concomitantes em 859 

plenária). Pessoal, já votamos. Deixa eu só continuar, depois a gente vai para o paralelo. 860 

Agora a votação é: determinar uma resolução, determinando à Gerência... Cadê o Luz? 861 

Determinando, aprovando a unificação, toda entidade que estiver registrada por CNPJ 862 

filial, deverá ter unificados os seus registros, a exemplo da Mitra de Porto Alegre, que tem 863 

quatro registros. Então, que a Gerência faça uma varredura, veja as entidades que têm 864 

esse problema, que eles façam uma resolução unificando, Jader. Depois a gente faz o 865 

texto... SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de Produção, 866 

Indústria e Comércio – SMIC: Desculpa, Presidente, mas não só uma resolução, mas 867 

um documento de alguma forma publicizando... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 868 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu sei, só 869 

precisa localizar. Tem uma resolução acabando com esse problema. Então, nós vamos 870 

localizar, convocar elas, terão um prazo de 30 dias para se adequarem no CMDCA. 871 

Certo? Quem concorda com a resolução levante a mão. Grato. Quem não concorda? 872 

Abstenções? Três abstenções. APROVADO por maioria. SRA. DALVA FRANCO – 873 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas eu pergunto: se na 874 

constituição da instituição... Pergunta bem de quem não entende muito, tá? A instituição 875 

tem a sua parte financeira, legal, tudo separado, até por questões de funcionamento, 876 

mesmo estando interligadas. Nós vamos decidir a vida da instituição assim? SR. ANDRÉ 877 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 878 

Presidente do CMDCA: Não somos nós. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 879 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Não, a pergunta é assim: nós aprovamos que 880 

nós vamos, tá? Isso legalmente é possível, nós unificarmos CNPJs diferentes porque nós 881 

entendemos que são filiais? SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria 882 

Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: É só o registro. SR. ANDRÉ 883 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 884 

Presidente do CMDCA: A entidade é a mesma. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – 885 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC: O que vai mandar é 886 

o mãe, se o mãe tiver problemas as filiais vão ter. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 887 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 888 

O que está se apresentando é um CNPJ para isto, é nosso mesmo. SR. ANDRÉ LUIZ DA 889 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 890 

CMDCA: Quem vai apresentar a Comissão de Finanças? Entenderam, pessoal? No 891 

CMAS quem apresenta o relatório de tudo é a mantenedora mãe. Adiante, pessoal, antes 892 



 

de entrarmos na Comissão de Finanças temos mais um problema que precisamos definir. 893 

RINA – REDE DE INTEGRAÇÃO E CIDADANIA. O que nós temos? O RINACI entrou no 894 

edital do ano passado, tem inscrição de programa SASE, recebeu o edital no ano 895 

passado como SASE, mas depois do edital nós vimos que tinha problemas já naquela 896 

época e nos passamos. Esta entidade é de SARA, não SASE, não tem SASE, 897 

reconhecido pela entidade. Ao mesmo tempo não tem inscrição de Programa SARA. O 898 

que nós fizemos há três semanas? Quem não tinha inscrição, tinha solicitação, nós 899 

fizemos um mutirão para visitar as entidades e analisar, as que tinham ou não tinham 900 

condição. As que estavam com pedido de inscrição foram analisadas e votadas. Neste 901 

caso ela não tem inscrição de programa e nem pedido. O que nós queremos dizer? O 902 

pessoal de manhã analisou e esta entidade só foi visitada uma vez pelo CMDCA. E esta 903 

aqui no relatório: solicitação de registro da entidade. No final desta visita diz: “Comissão é 904 

favorável à concessão de registro da entidade”. Não tem na sua pasta... (Falas 905 

concomitantes em plenária). Então, não tinha. Só para dizer o seguinte, naquela época 906 

também se registrava inscrição de programa, mas tem outro documento preenchido, mas 907 

só diz que foi aprovado atendimento indireto, aprovado, o registro. Não tem uma visita de 908 

inscrição de programa. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 909 

Providência – IPSDP: Então, se está aprovado atendimento indireto é porque não p4diu 910 

programa. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 911 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está bem, mas depois disso não tem nenhuma 912 

outra visita. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 913 

IPSDP: Porque ela não deve ter solicitado. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 914 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ela tem 915 

inscrição de SASE, porque em algum momento alguém deu. Esta visita não autorizou. O 916 

que vai ser feito com este projeto hoje? No ano passado foi feito um projeto... (Falas 917 

concomitantes em plenária). Eu sei que a visita foi feita. Então, foi dado o registro, mas 918 

não foi dada a inscrição. Em algum momento do seu caminho alguém, alguns deram a 919 

inscrição, mas não foi através de visita. No ano passado eles já ganharam edital, 920 

receberam recurso de edital por SASE, mas não tem SASE reconhecidamente público. E 921 

agora a pergunta é: eles não têm SASE, mas estão com projeto aqui. A entidade foi 922 

consultada e eles não apresentaram Projeto SASE porque a inscrição deles, 923 

independente de como foi dado ou não, era de SARA e não SASE. Então, apresentaram 924 

um projeto para SASE. Só que, bom, como fica? Eles transferem para SARA? Mas eles 925 

não têm inscrição de SARA. Então, eles não têm atendimento de SASE... Desculpa estar 926 

gritando. (Risos da plenária). E é ao mesmo tempo não vão poder participar do edital 927 

porque não têm inscrição de programa. Entre a cruz e a caldeirinha que a gente chama, 928 

mas é interessante, eles não têm SASE e ao mesmo tempo se for para SARA não têm 929 

inscrição. Então, eles não podem. O Jorge para falar e depois a Mara. SR. JORGE 930 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Eu assumi a 931 

entidade em 2008 e nessa época não existia o SARA, ele foi criado depois. Então, o 932 

registro foi para SASE. Hoje nós trabalhamos com várias entidades, reconheço que o 933 

nosso trabalho é de SARA, só que o nosso registro aqui no CMDCA, o nosso atestado de 934 

funcionamento, está como SASE. Por isso que eu trouxe o projeto. Se colocar SARA, 935 

chega lá, não tem registro nenhum. Nós fazemos de acordo com o registro que tem aqui 936 

no CMDCA, de SASE. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 937 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Tudo bem, é um programa de 938 

SASE, mas para SARA... (Falas concomitantes em plenária). SR. JORGE ROBERTO DO 939 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Esqueci de falar. Tem que 940 

readequar com a visita, senão vamos ter que esperar a Resolução nº 55. É um serviço 941 

que vai completar 10 anos. Trabalhamos com o CEBEL, com a APAE, na Girassol, na 942 



 

Bom Jesus. Então, a gente faz esse trabalho de SARA, mas temos o registro de SASE. 943 

SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das Creches Beneficentes do Rio 944 

Grande do Sul – ACBERGS: Mas no edital do ano passado foi para SASE? SR. JORGE 945 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Nós não 946 

participamos do edital. Nós entramos com um projeto nosso lá, mas é... (Inaudível, falas 947 

concomitantes em plenária). SRA. ALCEMA OLIVEIRA MOREIRA – Associação das 948 

Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS: E agora não tem projeto 949 

tramitando? SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 950 

RINACI: Não, da Resolução nº 50 encerrou. Recebia como o registro do CMDCA, SASE. 951 

a gente está falando aqui, não quero estar defendendo, porque sou conselheiro, mas é 952 

um erro do Conselho também. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 953 

Divina Providência – IPSDP: Desculpa estar te cortado, mas para resolver. A visita foi 954 

realizada dia 05/10/2005, eu estava nesse grupo, era ali na Vicente da Fontoura. Nós 955 

visitamos, o parecer foi favorável, o atendimento era indireto. Era no segundo piso e 956 

lembro que eles estavam se organizando para fazer um atendimento. Realmente, pelo o 957 

que está neste documento, acho que o erro é nosso, porque o CMDCA em 2006 fez um 958 

recadastramento que diz assim: “O presente cadastro tem como objetivo fazer o 959 

mapeamento e atualização das entidades de Porto Alegre registradas no CMDCA, o 960 

mesmo deverá ser entregue na Secretaria do CMDCA até o dia 10/08/2006”. Ou seja, a 961 

instituição colocava os seus dados da entidade, os programas de atendimento. Ela 962 

declarou nesse momento que era direto e quais os programas a instituições possuía. Ele 963 

botou SASE e PCDs. Assim, essa atualização de cadastro foi feita com base em uma 964 

declaração da instituição e não em uma visita, parecer da comissão. Então, um ano antes 965 

nós visitamos e ela estava apta para começar o trabalho com criança e adolescente, 966 

dizendo o que eles pretendiam fazer. Em 2006 o Conselho fez um recadastramento e ela 967 

entendeu que o que ela tinha pensado em fazer era aquilo ali e cadastrou. Como só em 968 

2007 foi criado o SASE, assim como ela, muitas devem ter se atualizado, a inscrição de 969 

programa, pelo recadastramento. Foi um recadastramento de papel e não de visita. SR. 970 

JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Eu 971 

conheço algumas entidades que participam de editais e tudo, não quero nominar, que é a 972 

mesma situação nossa, que o SARA só veio depois. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 973 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: O SARA foi em julho, agosto de 2007. 974 

Então, nós temos que fazer a mea culpa, porque o Conselho fez um recadastramento 975 

baseado somente e uma declaração e não em visita. A primeira e única visita foi feita em 976 

05/10... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 977 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas de lá para cá não houve adequação? Nós 978 

temos aqui um problema na mão. é público e notório, dito pela entidade, que faz para 979 

SASE, eles fazem SARA; mas não tem inscrição de SARA, o trabalho é de SARA. SRA. 980 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu até 981 

posso ler o parecer para embasar: “O RINACI é uma ONG de organização da sociedade 982 

civil e de interesse público, integrando pessoas em instituições em especial, facilitadores 983 

e alunos de escolas de formação (Inaudível)”. Aí foram citadas as casas que trabalhava 984 

na época, a Casa de Passagem Santa Maria, SEDEL. Depois diz assim: “Reforço do 985 

atendimento, autoestima, melhor qualidade de vida, reconhecimento das potencialidades. 986 

É possível visualizar mudança social, individual e conjunta”. Quer dizer, todo o trabalho 987 

que nós vimos na visita, constatamos, foi de que a intenção do trabalho era de 988 

crescimento. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 989 

Morro da Cruz - CAIMC: Assim, não olhando para o Jorge da RINACI, tá? Mas como 990 

conselheiro, porque é ruim, é ruim... Mas, infelizmente, eu não vejo saída para a 991 

instituição. Na minha posição ela está indeferida, e pior ainda, se a gente fechar os olhos 992 



 

um pouquinho... Quer dizer, se a gente abrir os olhos um pouquinho, ela teria até que 993 

devolver retroativamente os outros editas. Eu Carolina falando, como diz o meu filho, 994 

“meio chata” né! Como conselheira, tentando sempre fazer o meu papel de não jogar 995 

nem para um lado e nem para o outro, eu entendo desta forma. Eu acho que, 996 

infelizmente, o projeto não tem como ser aprovado, aí já coloco uma questão, se faz a 997 

adequação independente da 55, ou da 56, ou de qualquer situação. É um erro do 998 

Conselho? Tudo bem, pode ser um erro do Conselho, mas acontece que esses erros a 999 

gente tem que olhar de uma vez, não dá para deixar mais. SR. JORGE ROBERTO DO 1000 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Mas tem mais entidades, Carol, 1001 

que estão na mesma situação. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 1002 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Pode denunciar as instituições. SRA. JOSSANA 1003 

CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – 1004 

SMIC: Essa instituição vinha de editais anteriores... (Falas concomitantes em plenária). 1005 

deveria ter ingressado no processo, aí se vê que essa situação é permanente, que vem 1006 

acontecendo, que vem sendo liberado verba. Então, que se avalie todas as discussão 1007 

que estão dentro deste caso, via resolução, que se reconheça o exercício dessa 1008 

atividade, que eles trabalham com SARA e não com SASE, reconheça neste ato, que 1009 

este Conselho reconheça, aí esta instituição se regulariza. Então, que seja deferida 1010 

nessas condições. Não pode é deixar esses adolescentes sem atendimento, sem a verba 1011 

esperada, que todo ano tem, que participam já. Enfim, seguinte reconhece o problema e 1012 

que e encaminhe. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 1013 

Providência – IPSDP: Tem uma questão para esclarecimento também. Além de todos os 1014 

documentos, aí é falha nossa, do Conselho. “Se a entidade assinou outros, qual o 1015 

período de atendimento realizado?” Ela colou: “Realizamos atendimento uma vez por 1016 

semana, durante 2 horas, tanto no Programa SASE SEDEL, como no Programa PCDs, 1017 

da Escola Especial (Inaudível)”. Quer dizer, quem analisou o recadastramento já era para 1018 

saber que ele não tinha o programa dele. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1019 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É o 1020 

recorta/cola do computador. Só queria fazer uma colocação para encaminhar. Há três 1021 

semanas nós tínhamos um número grande de entidades pedindo inscrição, nós tínhamos 1022 

11 entidades, nós tínhamos um "x" de entidades que pedia registro e inscrição, tínhamos 1023 

uma série de entidades, mas nós tínhamos duas entidades que a Comissão de 1024 

Reordenamento ampliada, que tínhamos feito pela Márcia da SMED, pela Rosana da 1025 

APAE e por mim, nós analisamos que talvez não precisassem ser visitadas duas 1026 

instituições. Quero diz respeito a vocês que uma delas, uma creche de 120 crianças, 1027 

conveniada com a SMED, que recebe atendimento, supervisão pedagógica 1028 

semanalmente, com todo o atendimento da SMED... Bom, isso hoje funciona com tudo 1029 

em cima, tudo bala. Propusemos apresentar, daí que a gente viesse aqui no Conselho 1030 

para que o Conselho pudesse analisar e estar votando a inscrição de programa. Ao 1031 

mesmo tempo nós tivemos uma entidade de notório saber, um atendimento, que é a 1032 

FADEM, um projeto de capacidade, com vários programas inscritos, em que eles pediam 1033 

outro programa. O que aconteceu? Este Conselho não aprovou isso, disse que tem que 1034 

ser visita para ter inscrição todos. Então, temos aqui um exemplo que era uma creche da 1035 

SMED, altamente fiscalizada, todo mundo sabendo, registrada, mas o Conselho 1036 

determinou que tinha que ter visita igual. Não era um pedido de registro, como creche, 1037 

construção ou atendimento, era inscrição, ir lá in loco ver. A FADEM tem vários 1038 

programas inscritos, mesmo assim foram lá ver o seu programa, o que estavam pedindo. 1039 

Agora... SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 1040 

Excepcionais – APAE: O que tem a FADEM? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1041 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós 1042 



 

tivemos que ir visitar. Lembra? A proposta da comissão era de que podia votar aqui, mas 1043 

o Conselho votou diferente, não votou com a comissão, votou que tinha que ser visitado e 1044 

todas que tinham inscrição foram visitadas de alguma forma. Umas ganharam, outras 1045 

não, mas o Conselho visitou baseado na sua opinião. Onde eu quero chegar? Se naquele 1046 

momento o Conselho teve uma visão de que tem que ter a visita para a permissão. Nós, 1047 

duas semanas depois, vamos mudar a visão deste Conselho? Nós conhecemos o 1048 

trabalho da FADEM, é público e notório, e de uma creche altamente fiscalizada. Então, 1049 

nós vamos estar mudando de opinião, que é dar inscrição por uma coisa que a gente não 1050 

foi ver. Nós temos que decidir agora, nós temos prazo, nós temos que decidir agora. É 1051 

público e notório que eles não são SASE, inclusive, a entidade não contesta isso. ao 1052 

mesmo tempo ela não tem inscrição de SARA. Então, ela não pode ser registrada como 1053 

SARA, a não ser que a gente faça outra coisa. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 1054 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Semana passada foi relatado que nós 1055 

temos até o dia 10 para visitar aquela instituição que nós visitamos e constatamos que 1056 

não tem atendimento. A minha proposta é que se vá também na instituição até o dia 10 e 1057 

se verifique o atendimento, tanto para uma... Porque até de SARA ele tem. Assim como 1058 

vamos ter que visitar uma, vamos ter que ir de novo até o dia 10, eu acho justo e é justo 1059 

também com quem não recebeu, que a gente também faça o mesmo processo, visite 1060 

com urgência. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 1061 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Acho interessante essa tua proposta, acho 1062 

que é um encaminhamento. Só queria registrar, Dalva, na questão da ADESPA... SRA. 1063 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não, não 1064 

vamos voltar! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 1065 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas eu acho necessário... (Falas 1066 

concomitantes em plenária). Desculpa, é porque daqui a pouco não foi simplesmente 1067 

porque vocês visitaram e não tinha atendimento, a comissão não apresentou o parecer, 1068 

não tinha parecer da comissão, não tinha... Tinha só a opinião da Márcia, que não era 1069 

uma opinião da comissão. Ela não tinha o parecer... (Falas concomitantes em plenária). 1070 

Está entendendo? É por isso que tem uma decisão contrária, ou uma posição diferente. 1071 

Dalva, entendeu como acabou tendo essa decisão? Todas as outras, ou negou, ou 1072 

aprovou. Não teve um parecer, por isso que teve essa coisa, foi a única diferente, voltou. 1073 

Pessoal, podemos encaminhar? Tenho duas propostas que eu queria encaminhar para 1074 

votação? SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da 1075 

Cruz - CAIMC: Essa Instituição Esportiva Estudantil Social, três conselheiros pode ir em 1076 

qualquer dia, até o dia 10? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1077 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A única diferença, o que foi 1078 

aprovado pelo Reordenamento? É entrar em contato com a entidade para perguntar o 1079 

endereço do atendimento. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 1080 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Aí pode ir em qualquer dia, dentro do horário de 1081 

atendimento deles, que é às 18h30min, até o dia 10? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 1082 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 1083 

Ele tem que informar o endereço e vão visitar, não lembro se era às 18h30min. SRA. 1084 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 1085 

SMED: Está registrado, eu até coloquei que o horário para criança é até às 18 horas. SR. 1086 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1087 

Presidente do CMDCA: Vamos buscar a informação de onde é para visitar. (Falas 1088 

concomitantes em plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 1089 

Divina Providência – IPSDP: Então, assim que a comissão decidir e poder fazer as duas 1090 

visitas, fora do dia, que se faça. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 1091 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Pode ser qualquer dia até o dia 10? SR. ANDRÉ 1092 



 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1093 

Presidente do CMDCA: Até o dia 10 tem que ter essa resposta, por causa do edital. 1094 

SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação 1095 

– SMED: Ele atende todos os dias, a partir das 18h30min. Eu coloquei em plenária sobre 1096 

esse horário. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 1097 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Podemos encaminhar? A proposta um é 1098 

autorizar uma visita... SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria 1099 

Municipal da Educação – SMED: Não é a tripartite, é o Reordenamento que vai... SR. 1100 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1101 

Presidente do CMDCA: Pode ser tripartite, não tem problema nenhum. Só quero colocar, 1102 

se aprovarmos depois a gente decide. Então, a proposta um é, assim como outra 1103 

entidade vai ser visitada, seria visitado o RINACI. Então, é autorizar que a entidade tem 1104 

que receber uma visita. Correto? Esta é a proposta um. A proposta dois é indeferir o 1105 

projeto, porque ele não tem SASE publicamente e não tem inscrição de SARA. Mais 1106 

alguma proposta? São as duas propostas. Ratificando, a proposta um é autorizar uma 1107 

visita para tentar inscrever SARA. A proposta dois, indeferir o projeto da entidade. Certo? 1108 

Então, em processo de votação, quem acha que deve autorizar a visita levante a mão. 1109 

Grato. Proposta dois, indeferir o projeto, levante a mão. Abstenções? Duas abstenções. 1110 

APROVADA a nova visita. Pode ser em tripartite, pode ser o Reordenamento. SRA. 1111 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Só 1112 

pedimos que seja feito amanhã de manhã o contato, tanto com esta instituição... Como é 1113 

o nome? A ADESPA, e com o RINACI, para saber o endereço. O dia de visita não é 1114 

comunicado, aí a comissão vai estar se reunindo. É a Márcia, eu... (Falas concomitantes 1115 

em plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 1116 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, está definido. Não podemos 1117 

marcar, embora a Um Novo Olhar foi informado, nós não informamos. Luz, entrar em 1118 

contato com a RINACI para saber os locais que atende, entrar em contato para saber os 1119 

locais que atende e horário. Dois, entrar em contato com a ADESPA, saber horários e 1120 

locais que atendem, para serem visitados. Está certo? Tem temos o informe do edital da 1121 

FASC, o Ação Rua. E não acabamos a análise dos projetos, faltam várias aqui, nós 1122 

precisamos continuar aqui. Quem vem quando? Nós temos uma série de companheiros 1123 

que vem toda hora, em vários plantões, mas temos uma série de companheiros que não 1124 

vieram. Vamos colaborar. Vamos ver o que cada um pode. Temos quinta, sexta, segunda 1125 

e terça. Quinta e sexta, manhã e tarde, terça de manhã a Carol. A Lea já está na 1126 

segunda á tarde, o Jorge. Vamos lá, pessoal, para ajudar. Quinta de manhã a Mara. Mais 1127 

alguém na quinta? Terça de manhã a Dalva. Quarta-feira é todo mundo. Mais alguém 1128 

para colaborar? Saúde, faz? Segunda à tarde a FASC. Saúde, a Fazenda? Quinta? Mais 1129 

alguma coisa? Pessoal, mais alguém? Pão dos Pobres, ACM? Taquigrafia? Governança? 1130 

(Risos da plenária). Um só não vai adiantar... (Falas concomitantes em plenária). 1131 

Fazenda? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 1132 

Não sei, estou sem a minha agenda aqui. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1133 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Nós 1134 

estamos com problema na terça-feira á tarde, a Saúde está sozinha. É a terça nós temos 1135 

Fórum de Entidades, as entidades vão estar todas lá, inclusive se mobilizando para a 1136 

passeata. Vai ser difícil. Tem outro turno? Pessoal, informa do Davi... SRA. OTÍLIA HENZ 1137 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: E a Finanças? SR. ANDRÉ 1138 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1139 

Presidente do CMDCA: Ah, Finanças, pessoal! Vamos lá! Finanças senão o quorum vai 1140 

embora. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 1141 

Agora não quero mais! SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1142 



 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ai, para tudo ela chora! 1143 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não choro 1144 

nada! COMISSÃO DE FINANÇAS. Mencionar em plenária que foram recebidas as 1145 

prestações de contas do convênio FECA das seguintes entidades: SER CLÍNICA 1146 

PÚBLICA - GRUPO DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AOS PORTADORES DE 1147 

DEFICIÊNCIA MENTAL E CONDUTA TÍPICA. A outra instituição é a ASSISTÊNCIA 1148 

SOCIAL DA TRISTEZA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DAS 1149 

GRAÇAS. A outra instituição é a MARIA MULHER – ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 1150 

NEGRAS, Projeto Viva a Cidadania. Para constar em ata, na plenária de hoje, em 26/03. 1151 

Não tem pendências no Fundo da Criança e estão em dia com a documentação do 1152 

CMDCA de Porto Alegre. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1153 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Isso veio de onde? SRA. 1154 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: A comissão um 1155 

bilhete para ler as instituições. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 1156 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Ela tem que ir. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 1157 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Vou ler de novo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 1158 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 1159 

Leia, porque o pessoal não entendeu. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 1160 

Municipal da Fazenda – SMF: Prestem atenção: “Mencionar em plenária que foram 1161 

recebidas as prestações de contas do convênio FECA das seguintes entidades: SER 1162 

CLÍNICA PÚBLICA - GRUPO DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AOS 1163 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E CONDUTA TÍPICA. A outra instituição é a 1164 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA TRISTEZA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA 1165 

SENHORA DAS GRAÇAS. A outra instituição é a MARIA MULHER – ORGANIZAÇÃO DE 1166 

MULHERES NEGRAS, Projeto Viva a Cidadania. Para constar em ata, na plenária de 1167 

hoje, em 26/03. Não tem pendências no Fundo da Criança e estão em dia com a 1168 

documentação do CMDCA de Porto Alegre”. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1169 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Isso veio 1170 

de onde? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: A 1171 

comissão fez um bilhete para si mesmo para ler. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1172 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O pessoal 1173 

não entendeu. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 1174 

SMF: Prestem atenção: “Mencionar em plenária que foram recebidas as prestações de 1175 

contas do convênio FECA das seguintes entidades: SER CLÍNICA PÚBLICA - GRUPO 1176 

DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 1177 

MENTAL E CONDUTA TÍPICA. A outra instituição é a ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 1178 

TRISTEZA - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. A 1179 

outra instituição é a MARIA MULHER – ORGANIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS, 1180 

Projeto Viva a Cidadania. Para constar em ata, na plenária de hoje, em 26/03. Não tem 1181 

pendências no Fundo da Criança e estão em dia com a documentação do CMDCA de 1182 

Porto Alegre”. Mais algum coisa? Alguém não entendeu? SR. CARLOS FERNANDO 1183 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Tudo 1184 

entendido. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 1185 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Foi analisado pela comissão que está ok, é 1186 

isso? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Isso. 1187 

E isso tem que estar na documentação. Os outros projetos, são todos encaminhamentos 1188 

para a Gerência e tem um aqui que vou pedir vista, porque não entendi. Então, não vou 1189 

passar em plenária. Isto não depende da plenária, vou só pedir vista ao projeto do Abrigo 1190 

João Paulo II. É do Instituto Pobres Servos da Divina Providência, este vou pedir vista 1191 

porque quero analisar o projeto. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 1192 



 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Ok, só para ver. A leitura da 1193 

comissão que a Otília leu, quanto ao FECA, quem concorda com a redação levante a 1194 

mão. Grato. Quem discorda? Abstenções? Proposta aprovada por unanimidade. Esses 1195 

são dois projetos? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 1196 

– SMF: Não, são três projetos para encaminhamento para a entidade, para saber 1197 

problemas de pendências. E o Processo nº 001.015768.11.2, do INSTITUTO POBRES 1198 

SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA, ABRIGO JOÃO PAULO II, eu vou pedir vista. SR. 1199 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1200 

Presidente do CMDCA: Mas não tem parecer? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 1201 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Tem parecer, mas é confuso, os pareceres 1202 

anteriores são confusos. Bom, eu prefiro pedir vista antes de passar em plenária. SR. 1203 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 1204 

Presidente do CMDCA: Está bem. Davi... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 1205 

Municipal da Fazenda – SMF: Outra coisa... Com licença, Colega. Eu jka havia dito, já 1206 

havia referendado, já havia pedido que existe um caderninho da Comissão de Finanças 1207 

que deve ser preenchido. Este caderninho não é preenchido porque a minha pessoa não 1208 

preenche desde dezembro. E houve um problema muito sério no ano passado, por causa 1209 

de uma instituição aqui do Conselho, que foi dito que eu havia sumido com o projeto. 1210 

Então, é o seguinte: eu quero que vocês saibam que aqui no caderno não estão sendo 1211 

colocados os projetos que estão sendo analisados por este Conselho.eu vou a partir de 1212 

hoje colocar o projeto aqui e todas as vezes que eu me fizer presente vou comunicar a 1213 

vocês. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 1214 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Davi. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 1215 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Trazer, 1216 

então, o retorno. Fui designado pelo Conselho do CMDCA, junto á Comissão do Edital 1217 

Ação Rua, que foi feito o edital na sua íntegra e será comunicado amanhã, que será 1218 

quando o serviço de abordagem social do Ação Rua vai estar na rua. SR. ANDRÉ LUIZ 1219 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 1220 

do CMDCA: Deu, Davi? EVESCA. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do 1221 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Sábado e vem, dia 29, já conversei com alguns conselheiros, 1222 

vamos estará acompanhando alguns eventos na distribuição de materiais. Então, dia 29 1223 

quem quiser participar, às 8h30min, vão com as camisetas porque vamos fazer um 1224 

trabalho de divulgação com toda a população que estiver presente. É na Usina do 1225 

Gasômetro. A gente vai estar lá a partir das 7h30min... (Falas concomitantes em 1226 

plenária). Vai ser na frente da porta principal. Aproximadamente, do EVESCA, vai ter 1227 

umas 20 pessoas. Vai ser um trabalho bem legal e também temos outro evento em Porto 1228 

Alegre que está acontecendo agora, quem puder estar se dividindo, é no Carnaval da 1229 

Glória. Vai ter três ou quatro escolas de samba desfilando lá. Então, vamos lá. Vamos ter 1230 

dois carros à disposição, mas quem quiser ir com seu carro. SRA. OTÍLIA HENZ DE 1231 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu esqueci deste processo, perdão! 1232 

André, por favor. Eu passei por cima deste projeto, perdão. Vou ler a vocês: 1233 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MÃES BATISTA XAVIER, esta instituição mandou 1234 

uma carta pedindo o parcelamento da dívida do edital de 2010, pois não apresentou a 1235 

prestação de contas. A entidade devolverá o valor de R$ 6.848,93 em mais ou menos 6 1236 

anos. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 1237 

Grosso e Presidente do CMDCA: O quê? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 1238 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Está 1239 

louco! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 1240 

Estou lendo. De novo: a entidade propõe o parcelamento da dívida do edital de 2010, 1241 

pois não apresentou a prestação de contas. O valor do repasse na época foi de R$ 1242 



 

6.848,93. Ela propôs parcelas de R$ 100,00, que dá mais ou menos 6 anos. Isso ela não 1243 

pode propor, que é permanecendo inadimplente até a quitação, quando ela faz para o 1244 

parcelamento deixa de ser inadimplente, mas tudo bem. (Falas concomitantes em 1245 

plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 1246 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu queria propor que este processo volte para a 1247 

comissão, porque... (Falas concomitantes em plenária). Não, tem que chamar a entidade, 1248 

porque simpl4smente... (Falas concomitantes em plenária). Não, eu queria propor isso, 1249 

não tem cabimento a proposta da entidade. Então, queria que a Comissão de Finanças 1250 

chame a entidade para conversar. É de 2010, estamos em 2014. Pagar dessa forma... Tu 1251 

podes propor sim que ela comece a pagar. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 1252 

Municipal da Fazenda – SMF: Mas e tenho dificuldade de entender. Olha só, tem 1253 

instituições que devem valores que não conseguem pagar. Tem uma que quer parcelar, 1254 

não sei a realidade da instituição, não tenho como... (Falas concomitantes em plenária). 1255 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 1256 

Grosso e Presidente do CMDCA: Não, não é nem visitar, tem que chamar aqui. Sair de 1257 

uma inadimplência e ter 6 anos para pagar, é não sair da inadimplência. Se propor um 1258 

ano, é o mínimo. Comissão de Finanças traga uma proposta para nós. (Falas 1259 

concomitantes em plenária). Para encerrar, pessoal... Pessoal, proposta para nos ajudar. 1260 

É voltar para a Comissão de Finanças e a Comissão de Finanças chamar a entidade. 1261 

Quero dizer, uma proposta desse jeito eu não me sinto em condições de votar. SRA. 1262 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: A comissão não 1263 

se sente à vontade e passa para a plenária. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 1264 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A minha 1265 

proposta é que chame a entidade. (Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS 1266 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 1267 

SMGL: Presidente, eu peço vista a este processo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS 1268 

– Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Está 1269 

bem. Mais alguma coisa, pessoal? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 1270 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Sim, tem. Dia 28, às 10 1271 

horas, Ministério Público, aqui na Praça da Matriz, 3º andar, mais uma atualização do 1272 

Comitê de Proteção à Criança e ao Adolescente. A gente precisa que os conselheiros do 1273 

CMDCA estejam participando dessas últimas agendas. A frequência de atualizações das 1274 

áreas: educação, saúde, assistência, segurança, governo municipal, estadual, judiciário, 1275 

MP, DECA; vão estar sendo feitas. Aí quem não está indo lá pode ficar por fora do que 1276 

está sendo definido e alinhado. Depois vai ser tarde demais se vocês tiverem ideias para 1277 

a gente correr atrás. Então, seria muito importante nesta sexta-feira, às 10 horas. Não é 1278 

solenidade, não é ato público, é uma agenda de trabalho. Então, o Secretário da 1279 

Assistência vai estar lá, várias pessoas, para fazermos essa atualização pública. Depois 1280 

desta agenda vai faltar pouco tempo para o megaevento. Então, estamos avisando de 1281 

novo: Dia 28, às 10 horas, Ministério Público, na Praça da Matriz, 3º andar, no popular 1282 

Forte Apache. Já mandei por email. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 1283 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: É isso, pessoal? Mais 1284 

alguma coisa? Grato pela presença! 1285 

- Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 17h15min.  1286 

        1287 

Taquígrafa: Patrícia Costa Ribeiro 1288 
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