
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 010/2014 2 

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

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

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

40, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do Vice-Presidente Davi 6 

Jonatas da Silva, e na presença dos CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 7 

IVIL/ATENDIMENTO DIRETO: Davi Jonatas da Silva – Creche Comunitária Sonho Meu 8 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; Giuliano Gusmão – Associação 9 

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

Barboza e Selmar F. Fortes – Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Carolina 11 

Aguirre – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC; Simone 12 

Oliveira – Casa do Menino Jesus de Praga; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos 13 

da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 14 

CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Cíntia Teresinha Amaral – Associação Cristã de 15 

Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação das Creches Beneficentes do 16 

Rio Grande do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e 17 

Amigos dos Excepcionais – APAE; Carolina Di Giorgio Beck – Instituto O Pão dos 18 

Pobres de Santo Antônio; e Mara Verlaine Oliveira do Canto – União das Associações 19 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos 20 

Fernando Simões Filho – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 21 

SMGL; Adelar Marques – Fundação de Assistência Social e Cidadania; Otília Henz de 22 

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

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; Lisandra Pacheco Dias Xavier – 24 

Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e Simone Beatriz Serafim Balsamo – Secretaria 25 

Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Jader 26 

Fernandes – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da 27 

Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates 28 

e Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. 29 

Após assinatura da lista de presenças o Sr. Presidente deu início aos trabalhos (Quorum 30 

às 14h30min). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 31 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar 32 

início á reunião. Primeiramente, fazendo a justificativa da ausência do Presidente André, 33 

que se afasta de hoje até segunda-feira por problemas pessoais. Então, hoje coube a 34 

mim a coordenação, peço o auxílio de vocês no sentido de conduzirmos da forma mais 35 

breve possível. Vamos trazer no primeiro momento, nós temos que publicar na sexta-feira 36 

o valor do edital. Dos 185 processos nós organizamos todos eles, o pessoal está 37 

trazendo as certidões, não tenho o número certo, mas o Carlos vai trazer quantas 38 

instituições até este momento apresentaram as certidões e quantos recursos. Acredito 39 

que até o final da tarde tenhamos esses números. Nós temos no dia 11 a publicação do 40 

valor, nós temos uma planilha que compõe o valor livre do Fundo, que veio através de um 41 

demonstrativo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, 42 

outubro, novembro e dezembro, vieram planilhas por trimestres, com doações, 43 

destinações, retenções, rendimentos e repasses. O saldo enviado pelo Rogério, soma 44 

hoje R$ 659.882,57. Nós temos um aporto do Governo Municipal, onde foi remetido em 45 

outro processo, à disposição o valor de R$ 565 mil. São R$ 35 mil menos que nos últimos 46 

2 anos, se não me falha a memória. Então, esse é o aporte. Não fecharíamos a conta em 47 



 

R$ 1.224.000,00. Diante dessa reflexão dos números pensamos no seguinte, temos outra 48 

cota, que é a questão de rendimentos. No primeiro trimestre do ano passado foi de R$ 98 49 

mil, no segundo trimestre R$ 79 mil, no terceiro R$ 62 mil, no último R$ 33 mil. Nós 50 

estamos com a planilha de 2013, mas o valor liberado sai em maio; ou seja, tivemos a 51 

ideia, já temos este rendimento deste trimestre, cuja planilha não está aqui, mas nós 52 

sabemos que existe esse rendimento. Diante disso, mais as retenções deste trimestre 53 

que não estão neste cálculo, fecharíamos por cima em R$ 1.400.000,00, ao invés de R$ 54 

1.224.000,00. Seria uma proposta para hoje, para aprovarmos, o valor de R$ 55 

1.400.000,00. Não estaríamos ultrapassando o limite, digamos, técnico. SRA. DALVA 56 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas nós vamos 57 

trabalha em cima de algo que fisicamente não existe? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 58 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 59 

Não, existe. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 60 

IPSDP: É sobre o que já está captado, então. Às vezes nós aprovamos tanto... SR. DAVI 61 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-62 

Presidente do CMDCA: Já foi computado, é em cima desse número que estamos 63 

refletindo. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 64 

IPSDP: É bom, aí o Conselho vai manter na mesma média. E o Fundo vai ficar zerado? 65 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 66 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não, ele não vai ficar zerado, porque estamos 67 

pegando uma pequena parte para complementação. Tem toda a captação de maio ainda. 68 

Então, podemos votar? Aprovamos o valor de R$ 1.400.000,00 para ser publicado? Os 69 

que são a favor, por favor, levantem a mão. APROVADO por unanimidade. Já temos aqui 70 

as informações, até agora foram entregues, 48 instituições entregaram as certidões e 16 71 

instituições apresentaram recursos. O prazo é até sexta-feira. SR. ADELAR MARQUES – 72 

Fundação de Assistência Social e Cidadania: Veio para cá uma listagem, da FASC, 73 

com as pendências. Estão retificando.. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 74 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Tem um 75 

caso, foi emitida uma listagem pela FASC, esta listagem está alterada, tem um ofício da 76 

Presidência retirando o nome de uma instituição, por erro na emissão da listagem. Se 77 

isso veio está ok, senão veio... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 78 

Divina Providência – IPSDP: Mas igual a instituição tem que entrar com recurso. SR. 79 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 80 

Vice-Presidente do CMDCA: Sim, mas ela tem que ter o ofício da FASC, mas a FASC 81 

não mandou. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de 82 

Direitos Humanos – SMDH: Se na época de apresentar o documento ela tinha 83 

pendência, mas regularizou depois, daí não é erro da FASC, ela regularizou depois... SR. 84 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 85 

Vice-Presidente do CMDCA: Não, não... Houve um caso da FASC assumir que o nome 86 

da instituição não deveria estar na lista, isso é o que foi oficiado ao Conselho. SR. 87 

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

– SMDH: Mas foi um erro ou ela regularizou depois? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 89 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 90 

Vamos de novo. É um caso em que FASC acusa o erro da lista. SR. FÁBIO EVANDRO 91 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Então, a 92 

entidade não precisa entrar com o recurso. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 93 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas a 94 

entidade está na lista, seria interessante ela entrar com o recurso. Fica estranho nós 95 



 

retirarmos o nome dela da lista. Até podemos determinar neste momento. De repente é 96 

até o melhor caminho. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 97 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Não foi culpa da entidade. SR. DAVI 98 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-99 

Presidente do CMDCA: Então, é isso?  Retiramos dos indeferidos. SRA. DALVA 100 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Eu acho, uma 101 

sugestão, que ela entre com recurso apresentando o documento da FASC, no prazo de 102 

recurso se analisa. Ela pega uma cópia com a FASC desse documento ou cite que o 103 

documento já veio para cá. Igual ela tem que entrar com o recurso, senão a gente aprova 104 

ela, daqui a pouco tem outra situação e não vamos aprovar. SR. DAVI JONATAS DA 105 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 106 

CMDCA: Aprovaríamos todos que ocorrer isso, que houver uma justificativa da FASC que 107 

houve um erro, aí retiramos a entidade da lista e procedemos a análise como todas as 108 

demais. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da 109 

Cruz - CAIMC: Eu concordo com a Dalva, para fazer os trâmites o mais claro possível, 110 

por mais que seja uma burocracia, é interessante sim a entidade entrar com o pedido. 111 

(Falas concomitantes em plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 112 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vamos 113 

votar, então. Proposta um, as instituições que estiverem nesse rol que saiam da lista de 114 

indeferidos e tenham seu processo analisado, porque não foram analisados por 115 

inadimplência. Certo? E elas cumprem os mesmos prazos estabelecidos no edital. A 116 

segunda alternativa é retirar da lista dos indeferidos e tem que apresentar recurso 117 

administrativo dentro do prazo competente e ainda sim cumprir os prazos legais 118 

estabelecidos no edital. Quem é favorável à primeira proposta, que seja retirada 119 

automaticamente, que não tenha necessidade de apresentar recurso, levante a mão: 08 120 

votos. Quem é contrário a essa proposta, ou seja, a favor da segunda alternativa, de que 121 

ela deve ser retirada dos indeferidos e apresentar recurso levante a mão: 05 votos. 122 

APROVADA. Então, as instituições que estiverem dentro desses casos serão retiradas da 123 

lista de indeferidos e terão seus processos analisados. Então, publicação do valor do 124 

edital, no dia 11, já estabelecemos o valor. Dia 17 temos que apresentar os recursos. 125 

Então, temos esse período de análise, temos 16 processos para serem analisados. 126 

Vamos passar para as comissões? Vamos começar pela Comissão de Reordenamento. 127 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 128 

Excepcionais – APAE: Nós fizemos visita na SOCIEDADE ESPÍRITA LAR DE JESUS, 129 

que fica na Rua Manoel Vitorino, 457, Partenon. Foi a Comissão de Reordenamento e a 130 

Comissão de Finanças, quando chegamos estava fechado, realizamos contato com o 131 

número de referência que consta no projeto, no qual atendeu o Igor informando que não 132 

poderia nos atender. Não soube informar sobre os horários de atendimento às crianças. 133 

No projeto consta que os atendimentos são realizados à tarde. O encaminhamento é 134 

programar nova visita. Esta entidade tem feito contato com o Conselho, demonstrou 135 

interesse. Então, o encaminhamento é programar nova visita. SR. DAVI JONATAS DA 136 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 137 

CMDCA: Então, a comissão resolve por fazer uma segunda visita no horário a tarde, 138 

onde se encontra o atendimento da instituição. Vamos ao próximo. SRA. CÍNTIA 139 

TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de Moços – ACM: ASSOCIAÇÃO 140 

COMUNITÁRIA DE MÃES BATISTA XAVIER, eles concorrer ao edital em 2010, foram 141 

contemplado, não fizeram a prestação de contas e propõem agora que possam estar 142 

parcelando a dívida. A proposta foi um pouco absurda, 60 vezes de R$ 100,00, uma 143 



 

dívida de 6 mil e alguma coisa. Alguns colegas já deram o seu parecer, fomos hoje 144 

conhecer o local, porque eles queriam construir uma sede, fomos verificar se existia, 145 

onde investiram o dinheiro. Enfim, também saber por que eles não podem apresentar 146 

uma proposta melhor. Nós verificamos a construção de uma casa de madeira, que foi 147 

uma doação de parceiros, do dinheiro do edital verificamos tijolos, escadas, a fundação 148 

da casa. O local hoje está ocupado por um brechó, não se visualizou atendimento às 149 

crianças. Nós dissemos que ela vai ter que pensar e uma proposta melhor, para colocar 150 

em dia, é uma verba pública, que o CMDCA não vai aceitar a proposta e vamos marcar 151 

uma visita dela na Comissão de Finanças para apresentar uma nova proposta. Ela tem 152 

muito interesse em pagar, até continuar com a inscrição. Ela não tem programa, eles 153 

sobrevivem só com esse brechó. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação 154 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Em algum momento ela tinha SASE, 40 155 

metas. Falou em servir sopa... SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União 156 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Ela disse que não prestou 157 

contas porque não tinha conhecimento como fazer, ninguém chamou, ninguém falou 158 

como deveria ser feito. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação Cristã de 159 

Moços – ACM: Ela tem todas as notas. Ela disse que trouxe no CMDCA e não aceitaram. 160 

SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos 161 

Humanos – SMDH: Como assim não aceitaram? SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – 162 

Associação Cristã de Moços – ACM: Ela trouxe muito atrasado. SR. CARLOS 163 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Gostaria de 164 

deixar bem claro, todo mundo que vem com um projeto é de algo que vai ser executado. 165 

Então, ela disse ao Conselho onde ia executar, sabia onde e como executar. Agora, se 166 

ela não tinha local, se demorou 2 anos para arrumar local, mas dizer que nós não a 167 

recebemos aqui é complicado. Todo mundo tem um prazo para prestar contas. SR. DAVI 168 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-169 

Presidente do CMDCA: Pelo jeito é uma pessoa sem conhecimento, de repente veio até 170 

com as notas na mão entregar. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação 171 

Cristã de Moços – ACM: Concluindo: “Realizamos visita nesta data na Associação de 172 

Mães Batista Xavier a fim de verificar o espaço concluído a partir do Edital 01/2010. Foi 173 

comunicado a Dona Ana que a entidade será chamada pela Comissão de Finanças para 174 

discussão do pagamento do edital. Foi verificado ainda que a instituição ocupa 175 

plenamente com roupas a fim de brechó o espaço construído. A Sra. Ana em sua fala 176 

colocou o desejo de oferecer sopa. A mesma não está esclarecida em relação aos 177 

programas de atendimento”. É isso. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 178 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Bom, 179 

então, o processo retorna para dar um acompanhamento. Próximo processo. SR. 180 

ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social e Cidadania: ASSOCIAÇÃO 181 

DESPORTIVA ESTUDANTIL E SOCIAL DE PORTO ALEGRE, que atende no 182 

Gondoleiros. Nós somos favorável, é um trabalho muito bom, tem uma articulação com as 183 

mães, não tem custo nenhum. Tem uma equipe de escoteiros. E que bom que tem 184 

pessoas assim trabalhando sério, as condições são boas, tem banheiros. Tem as 185 

crianças com necessidades especiais também que estão com ele. Temos parecer 186 

favorável, ele pede inscrição de Programa SARA. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 187 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Essa é uma instituição que vem 188 

crescendo gradualmente. Logo que ela veio, no ano passado, estava com problema no 189 

estatuto. Ele foi lá, fez mesmo não tendo recurso. Tu vês que há a intenção mesmo sem 190 

ter recurso. Nós visitamos e naquele horário não tinha atendimento, era em outro horário, 191 



 

mas ele adequou o atendimento dele para estar contemplando as crianças não no horário 192 

vespertino como estava. SR. ADELAR MARQUES – Fundação de Assistência Social e 193 

Cidadania: Ele atende às terças e quintas na parte da manhã. SR. DAVI JONATAS DA 194 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 195 

CMDCA: Mais alguma colocação? Podemos votar? Quem é favorável ao parecer da 196 

comissão levante a mão. APROVADO. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 197 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: A outra instituição agendada para 198 

visita, a RINACI, foi visitada? Se a visita não foi feita até hoje não vai passar em plenária. 199 

Aí vai ficar fora do edital. Só essa questão. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 200 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Houve 201 

uma tratativa, que era até hoje. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 202 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: No dia 26/03 foi aprovado que até 10/04 teria a 203 

visita a duas instituições para constarem no edital. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES 204 

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Passou na última plenária, 205 

mas foi pedido nova visita. SRA. SIMONE OLIVEIRA – Casa do Menino Jesus de 206 

Praga: Hoje de manhã não foi possível. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 207 

Servos da Divina Providência – IPSDP: A instituição que recebe o trabalho da RINACI 208 

foi visita, a fala dela foi contrária, negativa quanto ao atendimento da RINACI? SRA. 209 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 210 

Porto Alegre – UAMPA: Não. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 211 

Divina Providência – IPSDP: Então, subsidia para que a gente avalie, não tendo olhado 212 

as crianças, mas com parecer da instituição que está recebendo o trabalho. E vi os 213 

pareceres e parece que é da instituição que está recebendo. O nosso objetivo é a 214 

RINACI, as crianças estavam lá porque são da instituição. A instituição falou bem do 215 

trabalho. Em tese a RINACI presta o trabalho e um bom trabalho. Eu estaria subsidiada 216 

com essa informação. É diferente o que aconteceu com o Um Novo Olhar, onde a 217 

instituição que recebia falou mal. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 218 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Só queria retomar, nós pedimos uma nova vista 219 

porque não houve a forma correta de visualizar o atendimento. Foram lá para visualizar o 220 

atendimento. Ao mesmo tempo trago uma proposta, que pode parecer favorecimento, 221 

mas nós temos que pensar enquanto Conselho que não podemos deixar essa instituição 222 

fora do edital por falha do Conselho. Então, a proposta é que seja aprovada a inscrição 223 

de programa no SARA a partir da visita e da indicação de aprovação da comissão. SR. 224 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 225 

Vice-Presidente do CMDCA: Foi o que colocamos em votação e aprovamos que não 226 

faríamos, somente com visita. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 227 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Mas como nós podemos votar e voltar atrás, 228 

quantas vezes a gente quiser, coloco esta proposta. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 229 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 230 

A questão levantada foi quanto á lista de atendimento, se podia ou não ser enviada por 231 

email. Não foi isso? Podemos rever na ata. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 232 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Não, a lista está aqui, é em 233 

relação ao cronograma de atividades. E isso foi enviado. (Falas concomitantes em 234 

plenária). SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 235 

da Cruz - CAIMC: E aconteceu que quando a instituição pediu registro de inscrição 236 

entrou como indireta, em 2000 e alguma coisa, era dada uma folha para as instituições, 237 

aí a instituição se denominou que atendia SASE e PCDs, ela se declarou. Então, como 238 

ela declarou passou a ter inscrição de programa automaticamente, mas não tem uma 239 



 

resolução aprovada em nada. Desde lá ganha edital por SASE, mas sem ter inscrição de 240 

SASE. Foi um processo falho, falho, consta no sistema, mas não existe resolução de 241 

SASE. Tem só uma ficha. Então, aconteceu tudo isso e no edital agora ele entrou com 242 

pedido de SARA, ele atende SARA. Ele sabe que está errado. A questão é, digamos que 243 

ele tenha SARA inscrito, aí vai ser feito o que o projeto do edital? Vai trocar o projeto do 244 

edital? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 245 

1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: É inadmissível que qualquer instituição, 246 

sobretudo uma que compõe aqui conosco, execute algo e mande outro. Nós não 247 

podemos compactuar com isso. Então, temos que prover o devido registro conforme o 248 

atendimento que ela presta. Não precisa nem votar. Ela tem que regularizar a situação 249 

perante o Conselho. É uma situação crítica ao Conselho. SRA. CAROLINA AGUIRRE – 250 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Mas nós já temos no 251 

próprio edital do ano passado quando aprovamos a ADESPA que não tinha inscrição d 252 

pega a participar do edital, por uma falha também do Conselho. Então, nós já temos esse 253 

capítulo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 254 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Se temos um erro, percebemos, não 255 

podemos continuar com o erro. Eu peço desculpas, mas nós temos que encaminhar... 256 

(Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 257 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Como o edital não é 258 

competitivo, é partilha, né, é apresentar projeto e receber recursos. Eu não sei se vale a 259 

pena a gente fazer tantas restrições. Se a entidade tem criança e adolescente é só definir 260 

o regime que ela tem. Se ela no passado pediu SASE e atende SARA, tem que ter 261 

registro de SARA. Ela foi eleita pelo Fórum de Entidades para estar aqui, foi dado posse 262 

no ano passado, agora tem que arrumar essa melancia dentro do caminhão. Voto a dizer, 263 

o recurso do edital não é competição, é partilha. É um grupo de entidades que comprova 264 

que atende criança e adolescente, a base é isso. Senão temos que mudar a ótica do 265 

edital. Eu acho que isso tem que ser reavaliado. E a minha proposta é assim, outros 266 

conselhos aprovam por ad referendum, a gente pode aprovar esta entidade mediante 267 

visita e validação ou não do seu trabalho, depois volta: visitou? Não consta, não recebe. 268 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 269 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu estava olhando os prazos, nós temos mais 270 

uma plenária até a publicação. Dessa forma, então, vamos regularizar a inscrição dele do 271 

programa. Vamos proceder o cancelamento da inscrição de Programa SASE dele, visto 272 

que não tem. A visita é para que seja inscrito o programa que ele executa, que é o SARA, 273 

e o cancelamento de SASE, no qual ele se candidata no edital. Certo? Podemos 274 

deliberar? Essa visita tem que ser feita para a semana que vem. (Falas concomitantes 275 

em plenária). SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 276 

Morro da Cruz - CAIMC: Não entendi o encaminhamento, até o dia 17... SR. DAVI 277 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-278 

Presidente do CMDCA: Até dia 17 nós temos que publicar o resultado dos recursos. 279 

Então, até dia 16 a visita para a inscrição de programa dele, o SARA. A comissão relatou 280 

que SASE ele não executa. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 281 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Então, está fora. Esquece tudo, ele 282 

está fora. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 283 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas ele tem que regularizar a situação 284 

dele com a inscrição de programa que ele tem. A comissão traz que ele não executa 285 

SASE. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 286 

Governança Local – SMGL: Independente essa data de 16 ou 17, ele já está fora do 287 



 

edital. Isso pode ser feito na outra semana, na outra semana... SRA. MARA VERLAINE 288 

OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 289 

UAMPA: Não, nós podemos fazer amanha e trazer na semana que vem. SR. CARLOS 290 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 291 

SMGL: Mas não é pré-requisito, está fora. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 292 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 293 

Podemos votar? Quanto à questão de feita a visita passa dois cunhos: inscrição do 294 

programa que executa e cancelar o programa que ele não executa. SRA. CAROLINA 295 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Isso seria 296 

para a inscrição de programa dele, depois nós vamos estar votando se ele tem direito ou 297 

não a fazer parte do edital, é isso? Até, então, onde o André estava conduzindo, pela 298 

questão de ele estaria fazendo parte do edital. Então, não foi decidido, pelo que eu saia, 299 

nem pelo presidente, nem pelo vice ainda de que ele não faria parte do edital. SR. DAVI 300 

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

Presidente do CMDCA: Todas as instituições que se candidataram farão parte do edital, 302 

como ele está aqui. Ele pode ser deferido ou não. Isso é uma questão de recurso, ele 303 

está aqui participando. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 304 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: se ele entrar pedindo recurso para readequar, se 305 

o Conselheiro entender poderá participar? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 306 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Todos 307 

que serão analisados, conforme está no edital. Todos os recursos serão analisados. 308 

SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 309 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Vamos encaminhar. SR. DAVI JONATAS DA 310 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 311 

CMDCA: Mais alguma intervenção? (Falas concomitantes em plenária). Pessoal, mais 312 

alguém? SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 313 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Na verdade, o RINACI está na lista dos deferidos parcialmente, 314 

só tem que apresentar a sua manifestação em relação ao processo do edital. SRA. 315 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 316 

Tranquilo, maravilhoso, Luz. A tua explicação foi perfeita, porque se ele não apresentar 317 

continua no edital, porque este Conselho votou que deferido parcialmente ele continua 318 

no edital sem ônus nenhum. Perfeito! Eu até vou dize representar ele não entrar com 319 

nada. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 320 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Todos os projetos apresentados serão avaliados, 321 

é o que estou falando desde o início. Nós não mudamos uma vírgula desse texto. Então, 322 

quero conduzir a votação. A proposta é fazermos uma vista e conceder a inscrição a qual 323 

ele executa. Certo? Vamos manter a visita, fazemos a inscrição de Programa SARA, 324 

sendo verificado in loco, depois o cancelamento dele de SASE. Certo? Quem é favorável 325 

a esse encaminhamento levante a mão: 09 votos. Quem é contra? Um voto. Abstenções? 326 

Quatro abstenções. APROVADO. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 327 

Municipal da Fazenda – SMF: E como fica a entidade na questão do edital? SR. DAVI 328 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-329 

Presidente do CMDCA: Tem que passar aqui e publicarmos até dia 17. (Falas 330 

concomitantes em plenária). Vamos lá, pessoal. Tem mais algum processo? SRA. 331 

CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Tem. 332 

CASA DO EXCEPCIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA, carta de captação de recursos, 333 

valor de R$ 3.342.960,00. A comissão é favorável ao projeto da instituição, manutenção, 334 

mas condicionado à apresentação de quais carros e como serão pagos combustíveis e 335 



 

seguros. Na análise do cronograma tem o gasto mensal do seguro do carro, para um ano, 336 

de R$ 5.800,00, depois tem combustível também, de R$ 8.500,00. Como é um valor muito 337 

alto mensal, a gente quer saber, enfim, só para saber. É condicionado a isso o parecer. 338 

Também queremos saber o público efetivo atendido. SRA. CAROLINA AGUIRRE – 339 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Uma sugestão, chamar 340 

a instituição antes de aprovar, para que a instituição possa apresentar. É muito alto esse 341 

valor de seguro mensal. Às vezes pode ser até um erro, pode chamar para readequar. 342 

SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - 343 

CAIMC: É, então, a gente tem que chamar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 344 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Ok. 345 

Mais algum processo? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 346 

Providência – IPSDP: Só uma dúvida. Houve uma reunião no Fórum de Entidades da 347 

sociedade civil e ficaram de mandar uma correspondência para cá, preocupação que eu 348 

entendi já tinham mandado, sobre a questão das executoras. SR. DAVI JONATAS DA 349 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 350 

CMDCA: A Gerência recebeu? SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo 351 

do CMDCA/FUNCRIANÇA: Não sei, só um pouquinho, vou ver. SR. DAVI JONATAS DA 352 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 353 

CMDCA: Chegou o ofício do Fórum de Entidades. Vou fazer a leitura: “Porto Alegre, 03 354 

de abril de 2014. Ao CMDCA/Porto Alegre. Prezado (a)s Conselheiro (a)s de Direitos: O 355 

Edital n.º 001/2014 - CMDCA - Manutenção de Programas em Execução, dispondo sobre 356 

repasse de recursos financeiros do FUNCRIANÇA para entidades de atendimento 357 

registradas no Conselho que desenvolvem os programas de atendimento Educação 358 

Infantil, SASE, Trabalho Educativo, Aprendizagem, PCD´s, Acolhimento Institucional e 359 

SARA, restringiu a participação das entidades a “uma única Executora por Mantenedora 360 

registrada”.  Tanto a coordenação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 361 

Adolescente quanto as entidades foram surpreendidas com a invenção do Edital. Com 362 

esta restrição, diversas entidades de atendimento com inscrição programas descritos no 363 

edital não puderam apresentar todos os seus projetos, sendo-lhes exigido que 364 

escolhessem uma única unidade executora para concorrer aos recursos, em detrimento 365 

de todas as demais unidades que prestam idênticos atendimentos. Estima-se em torno de 366 

3.000 crianças e adolescentes que não serão contemplados por esta medida. Editais do 367 

CMDCA subordinam-se ao regime da Lei 8.666,/93. O art. 3º desta lei relaciona os 368 

princípios constitucionais que devem ser observados nas licitações públicas, entre eles a 369 

isonomia e legalidade. Especificamente sobre a isonomia: “A Constituição Federal, no 370 

artigo 5º estabelece que, sem distinção de qualquer natureza, todos são iguais perante a 371 

lei. É o princípio da igualdade ou isonomia. Assim, todos os iguais em face da lei também 372 

o são perante a Administração Pública. Todos, portanto, tem o direito de receber da 373 

Administração Pública o mesmo tratamento, se iguais. (GASPARINI, Direito 374 

Administrativo, p. 18.)” De fato, todas as entidades de atendimento registradas no 375 

Conselho devem receber o mesmo tratamento do poder público, não podendo haver 376 

discriminação de nenhuma natureza, tampouco a criação de categorias  em função da 377 

estrutura organizacional administrativa própria de cada uma, deixando de considerar a 378 

relevância do atendimento prestado pelo conjunto das entidades. A categoria “entidade 379 

mantenedora” proposta no Edital não encontra respaldo na legislação que regulamenta a 380 

matéria. O Estatuto da Criança e do Adolescente na Parte Especial, Título I, da Política 381 

de Atendimento denomina o Capítulo II que trata do tema como “Das Entidades de 382 

Atendimento”. A única distinção feita no Estatuto é entre entidades governamentais e 383 

não-governamentais, sendo desnecessário o registro das primeiras (art. 91), mas 384 



 

imprescindível a inscrição dos programas de atendimento para ambas (art. 90, § 1º). A 385 

definição de entidade de atendimento extrai-se da lei que instituiu o SINASE, segundo a 386 

qual “Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou 387 

privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários 388 

ao desenvolvimento de programas de atendimento.”  (Lei 12.594/12, art. 1º, § 5º). Como 389 

afirmado anteriormente, somente devem registrar-se no Conselho as entidades não-390 

governamentais, ou seja, pessoas jurídicas de direito privado. De acordo com o Código 391 

Civil (art. 44), entre as pessoas jurídicas de direito privado estão as associações e 392 

fundações, que, afinal, formam a quase totalidade das entidades não-governamentais 393 

referidas no art. 91 do Estatuto. A existência legal das pessoas jurídicas de direito 394 

privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (CC, art. 45). 395 

Assim, estando devidamente constituída no respectivo registro, a pessoa jurídica de 396 

direito privado poderá solicitar registro no CMDCA. Uma vez atendidos os demais 397 

requisitos do art. 91, à luz do Estatuto a pessoa jurídica de direito privado passará a ser 398 

considerada “entidade de atendimento”. Portanto, não há que se falar em entidades 399 

mantenedoras, mas entidades de atendimento, que são todas iguais, independentemente 400 

dos programas que executam, das unidades executoras para dar conta deste 401 

atendimento e da quantidade de crianças e adolescentes atendidas. O FMDCA entende 402 

que o critério adotado no edital é absolutamente discriminatório, viola o princípio da 403 

isonomia ou igualdade e, portanto, contamina todo o processo administrativo pelo vício 404 

da ilegalidade. Assim sendo, o FMDCA, na qualidade de órgão consultivo do CMDCA e 405 

órgão representativo das entidades registradas neste Conselho, conforme Lei 406 

Complementar Nº 628/09, vem sugerir a Vossas Senhorias que o Edital Nº 001/2014 seja 407 

suspenso, que seja publicado termo aditivo para suprimir a limitação de participação de 408 

uma única Executora por Mantenedora abrindo-se prazo de 10 dias para as entidades de 409 

atendimento prejudicadas por este critério apresentarem seus projetos, observando-se a 410 

devida reprogramação dos prazos do Edital. O que o FMDCA pretende com esta 411 

sugestão é garantir a legalidade do processo administrativo, precavendo-se de possíveis 412 

questionamentos pelas vias judiciais e o mais rápido repasse dos valores às entidades de 413 

atendimento em benefício exclusivo das crianças e adolescentes atendidos. Ao 414 

contarmos com atendimento do pedido, renovamos votos de estima. Atenciosamente, 415 

Coordenação”. Quem assina é a Comissão do Fórum de Entidades. SRA. CAROLINA 416 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: É a razão 417 

social do Fórum de Entidades. O Fórum não pode ter CNPJ, a ASAFON pode. SR. DAVI 418 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-419 

Presidente do CMDCA: Em cima fala “este Fórum”, mas quem assina é a Comissão 420 

Coordenadora do Fórum. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 421 

Providência – IPSDP: Juridicamente o Fórum não responde legalmente por nada e sim a 422 

ASAFON que é a pessoa jurídica. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 423 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, quem está 424 

oficiando o Conselho é a Comissão Coordenadora, não o Fórum de Entidades. SRA. 425 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: É o 426 

Fórum, porque a ASAFON é o Fórum. O que importa é o conteúdo da correspondência. 427 

Então, eu sugiro, porque o Fórum já veio várias vezes aqui, em alguns momentos não 428 

conseguiu falar tudo o que queria. Então, vamos chamar e pedir esclarecimento sobre 429 

isso. o objetivo desse ofício, assinado pelo coordenador desse Fórum, que é o Pedro, 430 

que juridicamente não tem um CNPJ e por questão de encaminhamento jurídico foi criada 431 

uma associação, tanto o Fórum quanto a ASAFON têm a mesma personalidade. É o que 432 

a carta está dizendo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 433 



 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, a personalidade jurídica do 434 

Fórum é a ASAFON. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal 435 

de Política e Governança Local – SMGL: Bem simples, tem um processo que foi pedido 436 

um recurso não governamental para compor o valor do edital. Certo? De fevereiro para 437 

cá aconteceram plenárias e reuniões de Executiva, onde foi discutido o edital, com 438 

votações. A minha sugestão é pegar esses processos, pega as atas das plenárias e das 439 

executivas, junta tudo, pega a plenária que aprovou as deferidas e indeferidas, 440 

encaminha para a procuradoria setorial da Governança para avaliação e 441 

encaminhamentos. Aí vamos ver o que volta, porque tem todo um procedimento. pelo que 442 

vi nesse documento parece que o Conselho não existiu até o momento. É a impressão 443 

que eu fiquei, independente do conteúdo. Às vezes acontece isso no Fórum, o Fórum 444 

acha que é uma ou duas pessoas no Conselho. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 445 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Eu queria falar sobre o ofício. eu 446 

entendo que o pedido é correto, porque é a minha visão enquanto conselheira, que era 447 

de não mudar o teor do edital para atender somente uma executora por mantenedora. 448 

Seguindo a fala do Carlos, como o edital é por partilha de recurso, não tem porque não 449 

atender, acabar excluindo três mil e poucas crianças, como foi colocado. Eu sou a favor, 450 

mesmo depois das votações, sendo voto vencido, mas apoio, não tem problema, porque 451 

se a gente erra, a gente erra em conjunto. Se a gente ganha, a gente ganha em conjunto. 452 

Continuo tendo a minha posição, é que o Conselho pudesse estar revendo esse item do 453 

edital. E que pudesse estar abrindo prazos. A única dúvida, Carlos, é que se for para 454 

esse setor que tu falaste, antes de qualquer aprovação do Conselho, se acata ou não, 455 

atrapalha o edital nos prazos ou não? O retorno seria rápido? SR. CARLOS FERNANDO 456 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Pelo 457 

conteúdo da carta fala em ação judicial. SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de 458 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Se nós vamos estar respaldados 459 

sobre isso, aí é mais um respaldo... (Falas concomitantes em plenária). SR. CARLOS 460 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 461 

SMGL: Aparte. O que e sugeri foi preto no branco, ela vai validar. Assim, houve 462 

executivas e plenárias em fevereiro e março, com representantes governamentais e não 463 

governamentais. Fica até meio ingênuo. Na boa, este documento me parece meio 464 

ingênuo. Sabe? É como se desconstituísse o próprio CMDCA. SR. FÁBIO EVANDRO 465 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Em uma 466 

lida rápida assim não temos como fazer uma análise mais apurada. Olha, aquele art. 5º 467 

ali para mim não se aplica, porque o edital tem os seus critérios. Se a gente deixasse o 468 

SARA de fora seria a mesma coisa, aí entraria porque o art.5 o diz que são todos iguais. 469 

Então, tem que entrar o SARA no edital. Necessita de uma análise mais apurada, não é 470 

em uma leitura rápida que vamos mudar o edital. Acredito que não é por aí. SR. DAVI 471 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-472 

Presidente do CMDCA: Mas nós não colocamos nesse nível. SR. FÁBIO EVANDRO 473 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Mas é o 474 

que pede o ofício. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 475 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu só estou dando conhecimento 476 

para encaminharmos. SR. FÁBIO EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria 477 

Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Mas não tem como encaminharmos assim. O 478 

Jader trouxe agora, no final da reunião. Eu não lembro da metade do que está escrito aí, 479 

foi só uma lida rápida. Para encaminhar, tem 3 folhas aí, para uma petição judicial, 480 

geralmente tem 15 dias para o prazo de defesa. Então, não vai ser em uma lida que 481 



 

vamos poder discutir e definir alguma coisa. Então, eu me sinto muito desconfortável em 482 

continuar debatendo sobre um documento que eu nem li. Não tem nenhum parecer da 483 

comissão. Isso tinha que ter ido hoje de manhã para a comissão. (Falas concomitantes 484 

em plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência 485 

– IPSDP: Olha, o que eu entendo que seja o pedido do Fórum enquanto Coordenação e 486 

ASAFAON, que seja e é o que já foi dito em outras reuniões, onde fomos cobrados em 487 

reunião do Fórum de Entidades, por que não apresentarmos antes de aprovar questões, 488 

tanto resoluções normativas, quanto edital, que nos evitaria quinhentos problemas se nós 489 

levássemos ao conhecimento o texto base a ser deliberado aqui. Então, eu represento o 490 

Fórum, mas eu não tenho tempo, com todas as minhas funções, de sair, porque nós 491 

fomos criticados que as pessoas lá fora ficam sabendo o que acontece em plenária, eu 492 

não sou uma pessoa que saio daqui e ligo para todo mundo dizendo o que aconteceu. 493 

Então, eu não posso dizer que o Fórum está inteirado do que está aqui, uma porque não 494 

é semanalmente publicizado o que acontece aqui, outra porque nós não conseguimos, 495 

dentro das nossas funções, passar na íntegra as informações para a Coordenação do 496 

Fórum. O que me chama mais atenção, nós estamos discutindo o superficial, o que nós 497 

temos que pensar é nas 3 mil crianças contabilizadas por cima que deixarão de ser 498 

atendidas. Assim, não tem quantas entidades e nem quantas crianças, foi o grupo que se 499 

reuniu... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 500 

1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas quantas entidades são? SRA. DALVA 501 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não sei como foi 502 

feito o levantamento. Assim, é uma representação... (Falas concomitantes em plenária). é 503 

pontual, nós Porto Alegre deixaremos descoberta uma parcela de crianças. Não interessa 504 

se são 10, 5 ou 3 mil, uma parcela de crianças foi excluída desse edital. Então, a gente 505 

tem que ver o porquê o Conselho da Criança de Porto Alegre fazendo isso. A questão é 506 

assim, nós não temos... (Falas concomitantes em plenária). Eu quero garantir a minha 507 

fala. Quando eu falo em excluir falo pela minha instituição, eu tive que fazer uma r com 508 

as três unidades que atendem pelo Instituto Pobres Servos, que é a mantenedora e 509 

executa em três lugares diferentes, eu tive que com dor no coração ir aos dirigentes 510 

dizer: “Tu entra com o edital porque está precisando mais”. Vamos passar o chapéu em 511 

outro lugar para conseguir edital. o edital é um plus, aí é o que eu disse no Fórum,  temos 512 

que parar de olhar entidade pequena, média e grande, todas são, nós temos que ser 513 

educativos com quem está começando, aí não é pequena, ela está começando. A gente 514 

tem que ser educativo com as que estão há bastante tempo e também erram. Então, 515 

temos que tratar todas como um grupo, como diz a lei, somos todos iguais e olhar para a 516 

criança e adolescente, porque todas atendem. O nosso objetivo não é para ter destaque, 517 

não é para ter lucro, é para ter o atendimento e amenizar os grandes problemas que a 518 

nossa infância tem. Aí nós estamos aqui discutindo por um grande tempo, quando a 519 

gente ou não vai aceitar, aí o Fórum vai levar adiante este pedido, ou a gente para e 520 

pensa, nós Conselho da Criança podemos rever como já revimos várias vezes os nosso 521 

atos, parar e pensar: nós queremos mesmo fazer este recorte? A minha fala é esta, não 522 

discutir quem é o Fórum, é pontual, o que é nosso vamos fazer. Chamamos o Fórum 523 

semana que vem, escuta quem é o Fórum, porque se nós não sabemos quem é o Fórum, 524 

quem é a ASAFON, que venha e nos apresente. A minha sugestão é bem pontual, 525 

chamar o Fórum, também dizer que eles devem endereçar á presidência e não aos 526 

conselheiros, e assim, ouvir e dizer o que nós pensamos para chegarmos a um 527 

consenso, senão nós vamos para uma questão muito maior, uma questão de embate, 528 

quando não é o que a gente quer, a gente quer que esse recurso entre nas instituições e 529 

que as instituições melhorem seu atendimento. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 530 



 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eles 531 

sabem que tem que endereçar à presidência. Quanto à coordenação eu perguntei porque 532 

fiquei em dúvida. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e 533 

Amigos dos Excepcionais – APAE: Este ofício chega aqui através da plenária do 534 

Fórum, Fórum este que é consultivo do CMDCA. é assim que eu tenho o entendimento, 535 

desde que componho lá, já há algum tempo. Em algum momento o Fórum também diz 536 

que o edital no momento em que estiver pronto, ou em construção, que possa consultar o 537 

Fórum. Por que não? Que possa consultar o Fórum no seu papel consultivo. A última 538 

plenária fez uma manifestação na questão de uma entidade sair prejudicada, a 539 

mantenedora e as executoras, por essa razão foi agendada uma reunião para a quinta-540 

feira para tratar desse assunto, onde foi construída essa carta e endereçada ao 541 

Conselho. A decisão, estávamos nós da sociedade civil... SR. DAVI JONATAS DA SILVA 542 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 543 

CMDCA: Não é isto que foi colocado aqui. Foram todas as instituições que tiveram 544 

projetos encaminhados pelo artigo que fala de ter mais de uma executora por 545 

mantenedora, que essas instituições se reuniriam na quinta-feira para encaminhar o 546 

documento. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 547 

Excepcionais – APAE: Em plenária do Fórum saiu esse encaminhamento, que as 548 

entidades que saíram prejudicadas, as executoras que não entraram formassem um 549 

encontro. Então, foi feita essa carta. SRA. CÍNTIA TERESINHA AMARAL – Associação 550 

Cristã de Moços – ACM: Na minha primeira plenária até brinquei com a Rosana, que no 551 

curso não me ensinaram a fazer visita. Então, um pouco disso, eu fico mais observando e 552 

aprendendo. Eu cheguei há pouco e todos sabem que não estou de acordo com essa 553 

decisão, mas, enfim, apoio, como a Carol falou, somos uma equipe de trabalho. Acho que 554 

pode ser revisto. Eu e preocupo quando o Fórum endereça uma correspondência aos 555 

conselheiros. É uma pena o André não estar aqui hoje para discutir isso, porque estaria 556 

tomando ciência no mesmo momento que nós. (Falas concomitantes em plenária). Eu 557 

concordo que tenha que chamar o Fórum. Na ACM usamos muito a frase “não me 558 

representa”. E eu acho que o Fórum está em um momento que parece que nós não o 559 

representamos ou o direito das crianças e das entidades. Na minha primeira plenária eu 560 

falei em nome das crianças do atendimento, mas tem outras entidades mantenedoras. 561 

Então, não concordo quando dizem que foi amplamente discutido. Eu estive presente no 562 

máximo em duas conversas, em uma votação. Não teve nenhuma decisão, não concordo 563 

que tenha sido amplamente discutido, embora a maioria tenha vencido. Se o próprio 564 

Conselho deliberou que é a favor não tem porque trazer de novo. SR. CARLOS 565 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 566 

SMGL: Quero retificar minha proposta, Davi, e fazer uma proposta vinculada a do 567 

Conselheiro Fábio. Então, os dois processos que tratam sobre o edital, que a Gerência 568 

do CMDCA tem, as atas de fevereiro, março e abril, a integral, mais as atas da 569 

Executiva/Comissão do Edital, para que a gente tenha tudo que foi dito pelos 570 

representantes governamentais e  não governamentais, para que não haja 571 

interpretações. O ofício do Fórum de Entidades, este lido hoje como sendo o último 572 

documento. Aí o encaminhamento para a Comissão de Políticas para que seja analisada 573 

e formulada uma resposta ao Fórum de Entidades, antes de entrar na instância da 574 

procuradoria setorial da Governança Local. Só quero deixar dois comentários, um sobre 575 

o Ministério Público, porque somos conselheiros governamentais da Governança Local. 576 

Então, existe um procedimento da Promotoria da Infância de monitoramento do 577 

FUNCRIANÇA, de qualquer fundo, eles fazem esse monitoramento. Semana passada 578 

tivemos: essas entidades vão, essas não vão; todo o material já está na promotoria. 579 



 

Então, já é de conhecimento da Dra. Denise Casanova Villela e do Dr. Júlio Almeida, 580 

também do grupo de promotores, o ocorrido. Agora, a nossa questão é esta aqui, havia 581 

representantes governamentais e não governamentais, às vezes troca os nomes, as 582 

pessoas entram e saem no Conselho, mas existia. E uma pergunta que eu deixo para nós 583 

pensarmos: por que o Fórum não provoca um próximo edital ou uma atitude que 584 

reivindique investimento nessa ação? Eu acho que isso poderia ser pertinente. Se existe 585 

o entendimento que um grupo de instituições fica com o atendimento comprometido, tem 586 

que ser apresentada uma proposta de investimento. Se a gente vai olhar para trás, qual a 587 

ocorrência dos editais do FUNCRIANÇA? Completamente diferente do Edital CEDICA, 588 

inclusive, nas regras de apresentação de documentação. Aqui se permite muito, espera-589 

se muito, sabe? Aí vai no Portal SINCOV do Governo Federal, ou na CAGE do Governo 590 

Estadual, não tem churumelas, é um, é ali e acabou. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 591 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 592 

A minha pergunta podia parecer esdrúxula, a ponto de saber quem é, mas para não ficar 593 

dúvida de quem é a correspondência, para caracterizar se é ofício, o que é. Até pela 594 

assinatura, quem assina é o seu Sérgio, até porque eu conheço a assinatura do Sérgio, 595 

não traz o nome dele. Assina pela Comissão Coordenadora do Fórum e Diretoria das 596 

Associações de Apoio ao Fórum. Esse foi o motivo da pergunta, essa foi a minha dúvida. 597 

SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 598 

Governança Local – SMGL: Mas tem que acolher e fazer a resposta. SR. DAVI 599 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-600 

Presidente do CMDCA: Sim. E eu me senti muito contemplado na fala do Fábio, que 601 

recebe rum ofício agora, a gente poderia ter recebido antes, mas mesmo assim não 602 

haveria temo hábil a endereçar a todos os conselheiros, não foi endereçada à 603 

presidência. Então, para repassar a vocês não haveria tempo hábil. Nós quisemos 604 

agilizar o processo fazendo a leitura. Vamos enviar para cada um dos conselheiros para 605 

análise e não sei se o Conselho se sente à vontade para deliberar agora. Eu estou 606 

perguntando. Eu não me sinto à vontade. Eu quero sugestões. SR. CARLOS 607 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 608 

SMGL: Eu liguei a minha a do Fábio. (Falas concomitantes em plenária). SR. FÁBIO 609 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 610 

SMDH: Na verdade, não está vinculado, isso vai demorar mais. SRA. CAROLINA 611 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Podemos 612 

incluir em uma só. A proposta é enviar a todos conselheiros, a proposta do Carlos é que 613 

na próximo semana esteja tudo reunido para a Comissão de Políticas analisar então, uma 614 

proposta só, repassa para todos os conselheiros, na Comissão de Políticas analisa e na 615 

plenária se decide. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal 616 

de Política e Governança Local – SMGL: Muito bem Carol, é isso aí. SR. DAVI 617 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-618 

Presidente do CMDCA: Vamos para a votação. Proposta um: só receber o ofício e 619 

depois vamos nos manifestar. Quem é a favor levante a mão: 07 votos. Quem é a favor 620 

da proposta do Carlos, de juntar tudo e já mandar, levante a mão: nenhum voto. Agora 621 

nós vamos ver a proposta... (Falas concomitantes em plenária). Nem ele vota nele 622 

mesmo! (Risos da plenária). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 623 

Fazenda – SMF: Eu quero votar naquela que junta tudo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA 624 

– Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 625 

CMDCA: A proposta da Carol, então. Quem vota na proposta da Carol levante a mão... 626 

São duas propostas ou três? Tem a proposta de encaminhar o ofício, há outra proposta, 627 



 

que é a do Carlos. A terceira proposta que é da Carol. Cada um tem entendimento sobre 628 

as propostas? Então, são duas, a proposta de só enviarmos e a proposta da Carol. Quem 629 

quer a proposta de só remeter levante a mão: 05 votos. Quem é a favor da proposta da 630 

Carol: 07 votos. Então, como a gente age na vida, a gente age também nesses 631 

momentos, se a gente é capaz de fazer isto aqui, a gente é capaz de fazer muito mais lá 632 

fora. (Aplausos da plenária). SRA. CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 633 

Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: Lindo! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 634 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Parabéns, Davi! (Risos da plenária). 635 

  636 
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