
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

Ata nº. 016/2013 2 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniram-se para 3 

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

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

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

Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 7 

CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: Giuliano Bandeira Gusmão – Associação dos 8 

Moradores da Vila Mato Grosso; Adroaldo Venturini Barboza – Associação de 9 

Moradores Jardim Ipiranga; Fabrízia S. Demo – Casa do Menino Jesus de Praga; 10 

Carolina Aguirre – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC; Joel 11 

Lovato – Instituto Leonardo Murialdo – ILEM; Dalva Franco – Instituto Pobres Servos 12 

da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 13 

CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Vanessa Dias – Associação Cristã de Moços do Rio 14 

Grande do Sul – ACM; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos 15 

Excepcionais – APAE; Lea Boss Duarte – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 16 

FERGS; Marcos Jaboski – Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio; Jorge 17 

Roberto do Santos e Wilmar – Rede de Integração e Cidadania – RINACI; e Mara 18 

Verlaine Oliveira do Canto – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – 19 

UAMPA. CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos Fernando Simões Filho e Fernanda 20 

Costa Pinto– Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local – 21 

SMGL; Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria Municipal da Educação – 22 

SMED; Cristiano Atelier Feratto – Fundação de Assistência Social e Cidadania – 23 

FASC; Rogério Portanova Leal e Otília Maria Henz Abreu - Secretaria Municipal da 24 

Fazenda – SMF; e Jossana Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, 25 

Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Carlos Alberto Luz - Gerente 26 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA, Cláudia Lopes – Assessoria Técnica do 27 

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

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

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

presenças o Sr. Vice-Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h25min). 31 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 32 

Vice-Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos. Nós teremos como pauta a síntese da 33 

ata, as comissões, o relato das viagens, depois informes. Queria ler a síntese. 1 – 34 

Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata. 35 

(Leitura da Síntese da Ata 015, de 08 de maio). CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 36 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Só uma correção, o GT 37 

não apresentou a última versão do edital, o GT apresentou algumas questões que a 38 

plenária tinha que aprovar, para constar no texto do edital que vai ser aprovado hoje, 39 

senão parece que já foi votado. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 40 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Alguma alteração a mais? 41 

Os conselheiros que concordam levante a mão. Quem discorda? Abstenções? 42 

APROVADO por unanimidade. Antes de continuarmos, quero dizer que hoje é o dia da 43 

assistente social. (Aplausos). CONSELHEIRA OTÍLIA MARIA HENZ ABREU - Secretaria 44 

Municipal da Fazenda - SMF: Quero fazer uma observação em relação à ata. Na 45 

Executiva foi levantado que não haviam avisado dessa visita do pessoal de Florianópolis, 46 

ata aqui está demonstrando que foi. Gostaria que todos vocês prestassem atenção nisso. 47 



 2 

CONSELHEIRO JOEL LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Foi no final e 48 

muitos já tinham ido embora. CONSELHEIRA OTÍLIA MARIA HENZ ABREU - Secretaria 49 

Municipal da Fazenda - SMF: Mas mesmo quem ficou não abstraiu. ADROALDO 50 

VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-51 

Presidente do CMDCA: Temos um convite e vamos precisar de representante, se 52 

alguém tiver interesse. CLÁUDIA LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA: É da 53 

COORDENAÇÃO PARLAMENTAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 54 

DA CÂMARA DE VEREADORES, que diz assim: “Tenho o prazer em convidá-lo a 55 

participar da reunião da Frente Parlamentar do Direito da Criança e do Adolescente a 56 

realizar-se às 10 horas do dia 20 de maio, sala 302, Câmara de Vereadores. Na ocasião 57 

vamos estar discutindo temas: exploração sexual e abuso de criança e adolescente no 58 

Município de Porto Alegre. No encontro será abordado o cenário atual, o que vem sendo 59 

feito e o que pode ser feito para prevenir o abuso e exploração sexual, visando a Copa 60 

do Mundo”. Nós temos que estar informando o representante do CMDCA. 61 

CONSELHEIRA OTÍLIA MARIA HENZ ABREU - Secretaria Municipal da Fazenda - 62 

SMF: É relacionado ao EVESCA, dentro dessa temática, eu estava lendo a Ata nº 11, de 63 

10 de abril, nesse dia foi tirado que os representantes do EVESCA ficaram a Dalva, eu, a 64 

dona Nelcinda e o Carlos Simões. Então, eu gostaria de me fazer presente. 65 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 66 

da Cruz – CAIMC: A Nelcinda também vai se fazer presente nessa reunião. CLÁUDIA 67 

LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA: Mas é aberto a todos. Eu também estarei 68 

presente. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 69 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Vamos entrar nas comissões agora. Comissão 70 

de Políticas não tem nada a apresentar. A Comissão de Reordenamento. CONSELHEIRA 71 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 72 

SMED: Nós vamos ficar para o final da plenária. As gurias foram fazer uma visita e 73 

queremos aproveitar. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores 74 

Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Tah, ok. COMISSÃO DE FINANÇAS. 75 

CONSELHEIRA OTÍLIA MARIA HENZ ABREU - Secretaria Municipal da Fazenda - 76 

SMF: Havia dois processos para a Comissão de Finanças, uma teve um problema de 77 

forma, voltou para a origem, aí temos o da SANTA CASA, Projeto Cuidando das Nossas 78 

Crianças. Eles têm um valor de R$ 727.549,52, que já receberão e pediram 90 dias para 79 

fazer a execução do orçamento e a prestação de contas. O Rogério me disse o seguinte: 80 

que nós damos 30 dias, se eles pedirem novamente nós podemos dar. Então, a 81 

Comissão de Finanças é de parecer favorável à prorrogação do prazo de execução e 82 

prestação de contas, com a ressalva de 30 dias a partir da comunicação deste Conselho, 83 

não conforme eles pediram. Também o encaminhamento de ir para a Gerência 84 

Administrativa para a Santa Casa ser comunicada. ADROALDO VENTURINI BARBOZA 85 

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: O prazo 86 

começa a contar a partir do momento que forem comunicadas. CONSELHEIRO JORGE 87 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: E eles podem 88 

pedir mais 30? Eles podem ser orientados? CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 89 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Pode colocar na própria 90 

resolução. CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – Fundação O Pão dos Pobres de 91 

Santo Antônio: Não precisa, é como a comissão avaliou, se eles pedirem mais 30 dias 92 

nós vamos avaliar de novo. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 93 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Quem está a favor levanta 94 

a mão. Quem não aprova? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Não temos mais, 95 
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agora vamos direto para o nosso edital. A Carolina vai apresentar, vocês vão fazendo 96 

destaque, porque a discussão já foi feita. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 97 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Algumas coisas eu 98 

acho que não cabe a gente voltar, porque já foi discutido. O que a gente pode ver é o 99 

texto, porque mais olhos enxergam os erros. Ontem concluí o texto e enviei aos demais 100 

membros do grupo do edital. Vamos ver se tem mais alguma coisa. (LEITURA DO 101 

EDITAL – ANEXO À ATA). CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 102 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Só um destaque, a 628 foi alterada pela 640, já que vocês 103 

querem que saia bonitinho... Quando tem alguma alteração é interessante colocar: 104 

“Conferidos pela Lei Municipal nº” E é “Lei Complementar Municipal nº”. Existem dois 105 

tipos, essa é complementar.  Coloca vírgula entes do “torna”, uma das alterações foi a 106 

mudança do próprio Conselho, a 640 tira do Conselho o assento da Câmara. 107 

CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 108 

RINACI: Na quarta-feira o Conselho fica fechado e se alguma entidade vier pegar o 109 

edital, como fica? CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 110 

Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Nós vamos conversar sobre isso. Está tranquilo. 111 

CONSELHEIRO JOEL LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Coloca “em 112 

jornal de grande circulação”. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 113 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Mas nós vamos publicar só o extrato, no extrato vamos remeter 114 

a página para quem quiser. Aí fala “edital”. O edital não vai estar, é o extrato. CAROLINA 115 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: É melhor 116 

colocar que o extrato estará em jornal de grande circulação. Está ok assim. Uma coisa 117 

que a gente tem que estar bem ciente é que as entidades que estejam com qualquer 118 

pendência no CMDCA, FASC e SMED não vão poder concorrer, assim como as 119 

entidades sem registro até o dia 20. CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – 120 

Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Mas o plano de trabalho e o relatório de 121 

atividades, pela resolução, nós temos que entregar até 30 de abril. Então, se entregar 122 

hoje... CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do 123 

Morro da Cruz – CAIMC: Pode entregar até 19 de maio. CONSELHEIRO JORGE 124 

ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: Não, mas a 125 

resolução fala em até 30 de abril. Não posso entregar hoje. CONSELHEIRA CAROLINA 126 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Pode. Aqui 127 

no Conselho tu estás com uma pendência, por exemplo, mas apresenta, depois... (Falas 128 

concomitantes). CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 129 

Integração e Cidadania – RINACI: Se eu não entrego o plano até o dia 30 de abril não 130 

participo. Fica diferente, estão dando prazo até o dia 20. Só isso. CARLOS ALBERTO 131 

LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem uma resolução, mas não 132 

lembro qual a penalidade que vocês colocaram, não lembro se te alguma penalidade 133 

para quem não cumpre até 30 de abril. Posso verificar, mas tenho quase certeza que 134 

estava relacionado à questão de atestado. CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO 135 

SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: É até dia 30, mas com o edital 136 

nós estamos dando um prazo até o dia 20. Eu sugiro que seja até o dia 30 a entrega, que 137 

a gente não mude as regras agora para o edital. CONSELHEIRA MÁRCIA REGINA 138 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Quando o 139 

edital estiver na rua, se o cara não ter entregue o relatório não vai poder participar. 140 

CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 141 

RINACI: Cai fora. (Falas concomitantes). CAROLINA AGUIRRE – Centro de 142 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: O Carlos vai ver, a gente deixa 143 
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este para o final. O restante está ok? CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – Fundação 144 

O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Tem entrega até dia 20 de maio tais e tais coisas, 145 

até dia 30 tais e tais. CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União 146 

das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: é bom para não 147 

generalizar. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 148 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Se uma instituição com a inscrição até o dia 20 149 

pode participar, neste momento tu anulas a obrigatoriedade de ter sido entregue até o dia 150 

30 de abril. Então, já fizemos a concessão no momento em que aprova esse item aqui. 151 

No momento que faz isto aqui anula o outro. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 152 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Eu não entendo assim, 153 

porque quando tu registras a entidade passa a valer a partir do dia do registro. Então, ela 154 

não pode fazer algo antes de existir. Então, coordenação vai pegar um plano 30 de abril 155 

se começou a existir em maio. Então, não entregaria o relatório, porque o CMDCA 156 

entende que ela não tinha trabalho no ano passado. Então, ela entrega somente o plano 157 

de trabalho. Vamos ver os documentos. Tem os anexos. A planilha do plano de aplicação 158 

é só após o termo de compromisso. A comissão não mudou nada nos pedidos de projeto, 159 

tem que entregar os anexos I, II, a listagem de adolescentes atendidos. Eu acho que 160 

deve ir “crianças e adolescentes”. Nós pedimos na data de nascimento o dia, mês e ano, 161 

porque às vezes não vem completinho. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 162 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Aí trata da entrega dos documentos, é 163 

importante deixar claro a quem deve ser entregue. CONSELHEIRA CAROLINA 164 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Tem 165 

embaixo, está na inscrição do projeto. É na secretaria do CMDCA. CARLOS ALBERTO 166 

LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Então, tem que mudar, é na 167 

Gerência Administrativa, senão confunde com a Secretaria Executiva, que é composta 168 

pelos conselheiros.  CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 169 

Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: O horário e atendimento foi alterado só de 12h 170 

para 11h30min, senão chegam aos meio-dia e querem ser atendidos. Eu entendo que 171 

nesse período não poderia ter na quarta-feira expediente interno para atender as 172 

instituições. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 173 

CMDCA/FUNCRIANÇA: O problema é só as comissões que requerem mais atenção. Aí 174 

as comissões vão ter que se segurar. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro 175 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: É compreender. CARLOS 176 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós vamos 177 

envolver, no mínimo, dois funcionários para atender. CONSELHEIRA CAROLINA 178 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: O 2.2, as 179 

certidões. Está ok? CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 180 

Integração e Cidadania – RINACI: Ali é Certidão negativa de Débitos Trabalhista. 181 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 182 

da Cruz – CAIMC: Ok. Dos prazos, o calendário, publicação no dia 20 de maio, a entrega 183 

dos projetos é de 21 de maio a 07 de junho, dá 15 dias úteis mais ou menos, análise dos 184 

projetos de 10 de junho a 18 de junho, publicação da lista dia 20 de junho, que é a 185 

preliminar, sem valores, o prazo para recursos de 21 a 27, provavelmente a gente faça 186 

uma reunião extraordinária e publicação final em 1º de julho, a entrega da documentação 187 

de 02 a 08 de julho. Colocamos de novos as certidões. Alguma a mais? A assinatura do 188 

termo de compromisso ficaria de 30 de julho a 05 de agosto. Nós tentamos ao máximo 189 

diminuir os prazos para pagar antes, mas acaba dando o tempo que cada um precisa, 190 

acabamos em setembro. E olha que vai ser bem corrido de novo. Entidades tipo a Casa 191 
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do menino só vai trazer uma listagem assinada com o CRM, dizendo que aquelas 192 

crianças e adolescente têm necessidades especiais. Por exemplo, a Topogigio que 193 

atende a Educação Infantil alguma criança com necessidade especial tem que trazer um 194 

atestado médico apontando. É uma questão a mais. Entenderam? Tranquilo? 195 

CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – Fundação O Pão dos Pobres de Santo 196 

Antônio: Talvez seja uma pergunta meio idiota, mas às vezes o [obvio precisa aparecer 197 

no edital. Eu atendo uma criança PCD em um dos programas, na Educação Infantil, eu 198 

coloco ele, faço a observação, faço a lista, esse atendimento vai constar duas vezes, 199 

como duas metas? Pode dar problema, o nome está na lista da Educação Infantil e 200 

depois faço mais uma beirinha dizendo quem é PCD. CONSELHEIRA CAROLINA 201 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: No Anexo I 202 

a pessoa vai colocar quantos atendimentos e quantas são PCD’s, a criança já está na 203 

listagem de atendidas. O que vai acontecer? Aquela criança que está como PCD vai ser 204 

incluída a outra planilha também, só que ela é 0,75 a mais, vai ganhar um número como 205 

uma criança e 0,75 a mais. CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – Fundação O Pão dos 206 

Pobres de Santo Antônio: Contemplado. E a quando ao protocolo, a entidade aparece 207 

aí com o projeto, não tem cópia, tem que encaminhar não sei o que, aí eu quero uma 208 

copia como garantia de entrega, um protocolo. Eu acho que tem que aparecer que cada 209 

entidade se responsabiliza por garantia de (incompreensível) do projeto, senão vamos 210 

fazer cópia para todo mundo? Não vamos. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 211 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Nós temos utilizado um formulário na 212 

entrega dos projetos. A gente coloca o que foi entregue, entrega uma cópia daquela para 213 

a entidade, uma fica para nós. Vou trazer para vocês verem. CONSELHEIRA CAROLINA 214 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Ok. Vamos 215 

ver a questão dos recursos financeiros. Vocês acham que a gente ainda pode deixar 216 

entre parênteses “SASE”? Porque é o nome que as pessoas ainda reconhecem. 217 

CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 218 

Política e Governança Local – SMGL: Claro. CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA 219 

LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: Antigo SASE. CARLOS ALBERTO 220 

LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Olhem (Modelo de formulário 221 

de entrega de projetos)... CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de 222 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Ok. CONSELHEIRO JOEL 223 

LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: São R$ 0,75 por criança? 224 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 225 

da Cruz – CAIMC: Não, é “por cento”. CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 226 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: É o 227 

percentual. CONSELHEIRO JOEL LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: 228 

Será que é isso? São 75%? CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – 229 

União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Não, é 0,75%, não 230 

chega a 1%. (Falas concomitantes). CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - 231 

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: O 0,75%, pega o valor que apurou e multiplica 232 

por 0,75, esse é o plus. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de 233 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: A gente pode ver a planilha do ano 234 

passado. No 05 tem uma questão, que não serão aceitos projetos com documentação 235 

incompleta. Aqui tem uma questão, nós temos que publicar o edital, depois a lista e a 236 

segunda lista, a final, com o valor, depois publicar os recursos. A questão é, para garantir 237 

isso, Carlos Luz, quando fizer o contato já garantir as outras publicações. Também, como 238 

a gente vai publicar, é só o extrato de novo das outras listagens? CONSELHEIRO 239 
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ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: O edital vai 240 

ser publicado nessa sistemática, no DOPA e em dois jornais, o restante não tem essa 241 

necessidade. Até porque todo mundo já tem conhecimento do edital, dos prazos, tudo. 242 

Pode dizer que o restante vai ser divulgado no site do FUNCRIANÇA e DOPA. Todo 243 

mundo que entrou já sabe. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de 244 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Então, retira o “de grande 245 

circulação”, fica no site do CMDCA, FUNCRIANÇA e Diário Oficial, que é a publicação da 246 

listagem das entidades habilitadas, depois a listagem com os valores. O prazo de 247 

recursos... CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da 248 

Fazenda - SMF: Retira os “7 dias” e coloca a data. CONSELHEIRA CAROLINA 249 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Isso aí. 250 

está tranquilo até aqui? CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 251 

CMDCA/FUNCRIANÇA: E o que vocês querem dizer com “entidades habilitadas”? Ali no 252 

06. Eu leio como homologadas. Às vezes a pessoa se habilita, depois é homologada ou 253 

não, vocês estão colocando tudo junto. CONSELHEIRA OTÍLIA MARIA HENZ ABREU - 254 

Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: Fica habilitado quem passou por essa fase. 255 

CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Quem 256 

está habilitado vai receber recurso? Vamos voltar no 2.2. Eu acho que facilita, inclusive, 257 

o trabalho de análise de vocês, porque as certidões valem mais de dois meses. Então, 258 

acho que aqui na entrega, já que está “documentos”, eu acho que deveria já entregar as 259 

certidões. Vocês estão colocando para depois da publicação da lista, senão vocês vão 260 

publicar a lista, depois vão ter um retrabalho. Então, quando entrega o projeto, já entrega 261 

a documentação e as certidões. CONSELHEIRO JOEL LOVATO - Instituto Leonardo 262 

Murialdo – ILEM: É que as entidades, quando lançamos o edital, saem na corrida e dão 263 

um jeito de acertar para conseguir acertar para conseguir tirar a certidão. Então, até esse 264 

prazo, a tua ideia é correta e tem lógica, só que é justamente para contemplar, para 265 

conseguirem tirar a certidão as que esta com problema. CARLOS ALBERTO LUZ - 266 

Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Então, se vocês vão fazer isso, vão 267 

ter que fazer no 08, antes da assinatura do termo, vão ter que ter uma lista de entidades 268 

homologadas. (Falas concomitantes). Tudo bem, saiu a lista final, umas 100 entidades, 269 

por exemplo, na hora de entregar o plano de aplicação, 30 dessas 100 entidades não 270 

entregam as certidões. Aqui na situação depois, se esse dinheiro vai voltar para o Fundo. 271 

Foi previsto R$ 1.700.000,00, vocês fazem a divisão, mas 30 entidades não têm a 272 

documentação, não vamos ficar esperando eternamente, fazemos o quê? 273 

CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 274 

RINACI: Volta para o Fundo. CONSELHEIRA MÁRCIA REGINA GERMANY 275 

DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Sempre foi. CARLOS 276 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: É, mas para o 277 

sempre é subjetivo, o edital tem que ser objetivo. CONSELHEIRO ROGÉRIO 278 

PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: É bom colocar e não 279 

deixar essa margem, porque até hoje elas vêm pedir recurso. (Falas concomitantes). 280 

Vocês conhecem, passa, seis meses depois o cara vem com a certidão aqui. Teve 281 

entidades que não assinaram o termo até hoje. Então, tem que ter a relação que a Carol 282 

fala, antes da entrega do plano de aplicação. CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – 283 

Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Como que eu assinei um termo de 284 

compromisso e não vou receber? CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de 285 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Não entendi. CONSELHEIRO 286 

ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: Em 1º de 287 
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julho é a publicação do resultado dos recursos e divulgação dos valores finais para 288 

distribuição. Tem a assinatura do termo de compromisso, o prazo e a publicação, ou seja, 289 

a entidade entregou o plano de aplicação, as certidões estão ok, o termo de compromisso 290 

foi assinado. O Carlos vai trazer uma relação para cá, a gente vai ler, vai divulgar a 291 

relação final. A gente vai esperar de 05 de agosto até 06 de setembro, o dia do 292 

pagamento. Só tem uma situação que veio do pessoal da UPEO, porque quando a 293 

entidade entrega o plano de aplicação tem que existir uma conferência entre o plano de 294 

aplicação e o respectivo plano de trabalho. O plano entrega dia 08 de julho, o pessoal 295 

pediu mais uma semana para pode fazer essa conferência. CONSELHEIRA CAROLINA 296 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: eu 297 

proponho que dentro desses 52 dias, praticamente, que a UPEO e a Gerência vão ter, 298 

que se organizem dentro desse prazo para que antes do dia 06 de setembro a gente 299 

passe e plenária e aprove. Eu proponho ainda que a data do pagamento seja dia 06, mas 300 

a publicação da listagem seja dia 04 de setembro, que passe em plenária. 301 

CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – Fundação O Pão dos Pobres de Santo 302 

Antônio: Nós temos mais um problema, aqui vai precisar aparece mais outra data para 303 

outra lista. Quem vai assinar o termo de compromisso? Como vão saber? Vai ser 304 

comunicada que ela está fora? (Falas concomitantes). Eu sugiro que apareça mais uma 305 

publicação da lista normal, após assinar o termo. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 306 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem mais uma questão, Marcos... É Marcos, 307 

né? Mas nós temos uma situação que pode ocorrer, a entidade apresentou o projeto 308 

aqui, foi aprovado, o plano de aplicação... Uma coisa é o plano de aplicação, ele tem até 309 

o dia 08 de julho para entregar, eu vou pegar e vou receber, não tem como fazer análise. 310 

Nós vamos só receber o plano e as certidões, não dá para fazer conferência na hora. 311 

Vejam bem, porque não vamos fazer conferência ali. Depois vamos pegar esse plano de 312 

aplicação e ele não dialoga com o projeto. CONSELHEIRO MARCOS JABOSKI – 313 

Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Ou as negativas não estão ali. 314 

CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Não, as 315 

negativas a gente consegue ver ali. Pode chamar a entidade e dizer que tem algo que 316 

não está ok. Agora, se as certidões não estão ok nem chama, já era. Pode botar lá em 317 

cima a publicação, o final do resultado, e pode botar a publicação das entidades para 318 

qual foi repassado o recurso. (Falas concomitantes). CONSELHEIRO ROGÉRIO 319 

PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: É a publicação para o 320 

plano de aplicação. São as aptas a assinar o termo de compromisso. CARLOS 321 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Uma coisa é estar 322 

apta, a outra coisa é receber. CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO 323 

– União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: A publicação é 324 

dia 30 de junho, ou 29. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 325 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: E depois dá um praz para 326 

recurso. CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da 327 

Fazenda - SMF: Dia 28 e dá um dia de prazo, não, tem que dia 29... (Falas 328 

concomitantes).  Depois daquela publicação tem um dia de prazo de recurso. CARLOS 329 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Eu acho que não 330 

tem... CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 331 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: É 29 de julho? CONSELHEIRO 332 

ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: qualquer 333 

publicação de ato tem que dar o prazo de recurso. CONSELHEIRO JOEL LOVATO - 334 

Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Não vai estar escrito, mas o Carlos vai fazer do 335 
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mesmo jeito, porque ele vai ligar, por exemplo: “Murialdo, vocês entraram...” Aí a gente 336 

vai correr e trazer para ele. CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria 337 

Municipal da Fazenda - SMF: Tem a entrega do plano de aplicação, das certidões e o 338 

praz final para recurso, tudo junto. Olha bem, se ele não receber uma comunicação daqui 339 

dizendo que o plano de aplicação dele está errado, ele vai pedir o prazo de recurso dele, 340 

porque ele não sabia. Então, coloca as datas ali no máximo. CONSELHEIRA CAROLINA 341 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Coloca a 342 

análise e recurso do plano de aplicação, não precisa publicar uma lista da análise. 343 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 344 

Vice-Presidente do CMDCA: Então, seria de 09 a 28 de junho. CONSELHEIRA 345 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – 346 

CAIMC: Eu acho que é análise e homologação do plano de aplicação. Pode fazer dentro 347 

da análise. CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: 348 

Tem que divulgar antes. Tem que receber os documentos, considerar os aptos e inaptos, 349 

publicar, isso em um processo normal. Dessa publicação abre prazo para recurso. Eu 350 

entendi essa ordem. É a questão de homologar. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 351 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Vai ter dois dias para 352 

recurso. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: 353 

Dois dias, isso. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 354 

Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Não vai dar certo, porque tem que fazer o termo 355 

de compromisso, não tem como ser deito em dois, cinco dias. CONSELHEIRO ROGÉRIO 356 

PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: De 30 de julho a 05 de 357 

agosto, vamos manter esses dias aí. Tem que manter o prazo de dias, se estava posto 358 

sete dias, mantém. Dia 30 de julho o recurso, dia 31 a 12... (Falas concomitantes). 359 

CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – 360 

RINACI: Tem que ter uma divulgação dizendo se o recurso foi aceito ou não. Ali não fala. 361 

CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Mas eu 362 

posso informar. CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal 363 

da Fazenda - SMF: A assinatura é a partir do dia 06. Presidente, no item inicial, só para 364 

encerrar, está incompleto no item 2.2. Tem que incluir, o pessoal da UPEO está 365 

mandando, e eu acho prudente, é da entrega do plano de aplicação: “Os documentos 366 

deverão ser entregues na sede do CMDCA...” Coloca os horários. Estou falando do plano 367 

de aplicação. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento 368 

Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Qualquer documentação é nesses horários e 369 

neste “bat-local”. CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria 370 

Municipal da Fazenda - SMF: Os recursos são oriundos de doações, destinados ao 371 

Fundo... E de recursos livres da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. (Falas 372 

concomitantes) CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 373 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Neste edital a gente fica nos 374 

termos que estão. A comissão que fez esse edital de 2013 permanece se reunindo pós-375 

edital para já formular o de 2014 com essas alterações, para que se lance mais cedo e se 376 

tenha o recurso mais cedo. Ano que vem é ano de copa, não se esqueçam. 377 

CONSELHEIRA DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 378 

IPSDP: Carol, coloca ali nos programas, por favor. O nome correto da nossa Resolução 379 

nº 55 é Apoio Sociofamiliar, que são os programas que nós temos, Apoio Socioeducativo 380 

em Meio Aberto. São o SASE, a Educação Infantil, Trabalho Educativo, entram todos 381 

cesse nome pela nossa Resolução nº 55. Então, a gente não pode usar só esse nome de 382 

Educação Infantil, a gente tem que colocar na frente Apoio Socioeducativo em Meio 383 
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Aberto, senão a gente está indo contra a nossa resolução mesmo. É no 4.2.1, 4.2.2, 384 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro 385 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Entre parênteses. O único que 386 

fica como está aí é o Acolhimento institucional, porque é o regime usado na nossa 387 

resolução. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 388 

CMDCA/FUNCRIANÇA: No caso de entidade conveniada, como vai vir a informação da 389 

SMED e da FASC? CONSELHEIRO JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 390 

Integração e Cidadania – RINACI: Eles vão encaminhar. CONSELHEIRA CAROLINA 391 

AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Foi 392 

encaminhado ou solicitado o encaminhamento de um oficio solicitando da FASC e da 393 

SMED a lista de inadimplência? CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 394 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Acho que não. Podemos fazer esse encaminhamento. 395 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 396 

da Cruz – CAIMC: Então, a gente encaminha, também, já informando, um ofício 397 

informando ao Fórum Municipal que não vai ser lista, mas várias ser que cada instituição 398 

vai pegar um documento, o comprovante de inscrição e credenciamento, que não há 399 

necessidade de constar período de presença, mas que conste se a instituição está ou 400 

não credenciada. CONSELHEIRA DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 401 

Divina Providência – IPSDP: De repente encaminhar uma copia do edital junto. 402 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 403 

da Cruz – CAIMC: No edital está que é até 20 de maio, as entidades têm até esta data 404 

para entregar. CONSELHEIRA DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 405 

Providência – IPSDP: Passando do dia 30 de abril o sistema deveria colocar todas que 406 

não entregaram como inativas, fica inativa até entregar o relatório. CARLOS ALBERTO 407 

LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem que dar publicidade da 408 

finalidade na resolução. A resolução não diz isso. CONSELHEIRO JORGE ROBERTO 409 

DO SANTOS – Rede de Integração e Cidadania – RINACI: O prazo é sempre até 30 de 410 

abril, mas nos últimos anos o CMDCA sempre abre para entregar depois. Então, nunca 411 

vamos normatizar isso. Eu acho que a gente pode colocar essas datas e pronto, porque a 412 

gente nunca exige a data 30 de abril. Eu acho que o CMDCA é uma mãe. (Risos). 413 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 414 

Vice-Presidente do CMDCA: Vocês acham que há necessidade de ler tudo de novo? 415 

CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 416 

Política e Governança Local – SMGL: Não. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – 417 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Então, foi 418 

cansativo, mas a intenção foi contemplar a todos. Nós estamos buscando contemplar a 419 

todas as instituições que estão aí para atender as crianças. Agora vamos colocar em 420 

votação o texto do nosso Edital nº 01/2013. Quem está de acordo levante a mão. 421 

Contrários? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Agora, Carlos Simões. 422 

CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 423 

Política e Governança Local – SMGL: É importante que todos estejam, porque isso é 424 

um fato que ocorreu agora na Executiva, a gente quer tornar claro e tornar público nesta 425 

ata aqui, que é taquigrafada no Conselho. Nós da Comissão de Políticas trouxemos uma 426 

boa ideia para o CMDCA, quando essa ideia vai à plenária, é uma ideia de Conselho, 427 

não é a ideia de um conselheiro ou de um membro, seja governamental ou não 428 

governamental. Então, quero fazer uma posição de repúdio ao que aconteceu na última 429 

Executiva, quando se nomina inúmeras vezes um membro do Conselho como sendo 430 

responsável pelo projeto técnico – Visita Técnica a Belo Horizonte. Isso não pode 431 
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acontecer, Sr. Vice-Presidente, isso deve ser repassado ao Sr. Presidente do CMDCA. 432 

Isso não é correto, esse tipo de procedimento. Esse projeto é deste CMDCA, não é de 433 

nenhum membro e de nenhum conselheiro, não governamental ou governamental. 434 

Segunda questão, o que nós aprovamos aqui pelo CMDCA de Porto Alegre é que com o 435 

recurso do FUNCRIANÇA, carimbado para o EVESCA, a profissional Cláudia Machado, 436 

coordenadora do EVESCA de Porto Alegre, irá nesta visita. Também, que Otília e Dalva, 437 

com recursos de FUNCRIANÇA livre, irão a esta visita, e que seria importante e 438 

interessante, isto é uma sugestão de Conselho, não é uma imposição, porque o Conselho 439 

não tem essa capacidade garantir à Prefeitura de Porto Alegre, porque aí são recursos 440 

do Tesouro. Há uma sugestão do Conselho da Criança de Porto Alegre que três 441 

Conselheiros Tutelares, que são membros da área da assistência, que são da SMIC 442 

também, possam- se fazer presentes, mas para esses irem têm que abrir processos 443 

administrativos nos seus locais de origem, Conselheiros Tutelares vinculados à 444 

Governança e profissionais da assistência da SMIC, ou da SMED, ou dos Direitos 445 

Humanos, que abram nas suas pastas, se os seus secretários bancarem poderão ir, ou, 446 

mas isso não depende do CMDCA. São três pessoas que vão a essa visita técnica. Outra 447 

questão que é uma inverdade que foi levantada segunda-feira, de que a Governança 448 

estaria convidando outras pessoas. Isso é uma inverdade. Dia 10 de maio, pela manhã, a 449 

Central das Redes da Criança teve uma reunião e de 21 coordenadores 04 manifestaram 450 

interesse, mas já foram avisados que nós não temos recursos pele coordenação da 451 

política da infância, não temos como bancar. Então, Marisete pela FASC, Remo, Márcia 452 

Manso e Júlio Lopes, que são Conselheiros Tutelares, que estão vinculados à 453 

Governança, esses têm que também fazer uma abertura de processo nas suas pastas de 454 

vínculo. Então, houve uma sequência de equívocos expostos aqui pela Presidência do 455 

Conselho nesta segunda-feira, à tarde, dia 13, que, veementemente, quero repudiar, 456 

ainda mais com a ausência de quem é citado, isso não deve acontecer, não pode 457 

acontecer e não é correto. Nós já tínhamos combinado na semana anterior com a 458 

Presidência que, ou se tira uma posição de Conselho, ou não é Conselho, não pode uma 459 

pessoa definir aquilo que pensa e acredita, aqui nunca foi presidencialismo, aqui é voto 460 

por um Conselho que vai definir. Se há discordância se vota, pode até não ser unânime, 461 

mas querer impor, eu acho que isso não é correto, isso está indo lá para fora, está 462 

circulando nos bastidores. Então, também quero sugerir aqui, Vice-Presidente, que se 463 

coloque no site do FUNCRIANÇA a resolução para essa visita técnica, que fique exposto 464 

para a opinião pública que são só três pessoas que o CMDCA está bancando, nada mais. 465 

Eu acho isso muito grave e muito leviano o que aconteceu segunda-feira aqui. Isso não é 466 

a primeira vez, nós já havíamos falado sobre isso na semana anterior com a Presidência, 467 

como porta voz a Carol Aguirre, e aqui quero de novo afirmar essa posição, ou nós temos 468 

uma posição de Conselho ou vamos ter que rever essa própria modalidade de gestão, 469 

porque eu não tenho essa concordância. Era isso. ADROALDO VENTURINI BARBOZA 470 

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: O Carlos 471 

Luz fez a Resolução nº 037/2013: “O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 472 

Adolescente resolve aprovar o projeto de visita técnica à Cidade de Belo Horizonte, 473 

Minas Gerais, apresentado pelo Coordenador de Política para Criança e Adolescente da 474 

SMGL, que se realizará entre os dias 10 e 17 de junho de 2013, sendo que o 475 

FUNCRIANÇA custeará as passagens e diárias (ajuda de custo) para as Conselheiras de 476 

Direitos Otília Maria Henz de Abreu e Dalva Franco. O restante dos participantes serão 477 

custeados pelo seu respectivo órgão”. CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES 478 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Tem uma 479 

lacuna. A Cláudia Machado poderia constar nessa resolução, porque foi colocado 480 
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naquela Plenária de que havia recursos suficientes para a Coordenadora do EVESCA se 481 

fazer presente nessa visita técnica com esse recurso carimbado do EVESCA. Então, está 482 

faltando a Cláudia Machado também. CLÁUDIA LOPES – Assessoria Técnica do 483 

CMDCA: Vamos fazer outra resolução. CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES 484 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Há a 485 

necessidade simplesmente de uma resolução que defina a participação das Conselheiras  486 

Dalva e Otília com recursos livres, sem carimbo, e da Coordenadora do EVESCA, com 487 

recurso carimbado do EVESCA deste Fundo, que é suficiente para a sua presença nesse 488 

trabalho lá. Isso foi o que se conversou e isso foi o que se indicou. Também, assim, de 489 

novo, quando o Carlos Simões se manifesta neste Conselho é Conselheiro, membro da 490 

Comissão de Políticas, não como coordenador de alguma coisa. Certo? Nós trouxemos 491 

esse assunto para cá de comum acordo, para que não fosse uma coisa da Prefeitura, foi 492 

acolhido, inclusive, modificado, porque a nossa ideia era pagar para Conselheiros 493 

Tutelares e isso foi retirado. Ficaram três pessoas, dois conselheiros e uma 494 

coordenadora do EVESCA, todos com recursos livres, isso que deve constar. Agora, o 495 

que está indo para fora é outra coisa. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – 496 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Ok. Eu não 497 

quero abrir o debate, porque o Presidente não está presente. CONSELHEIRO MARCOS 498 

JABOSKI – Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Não é abrir o debate, mas 499 

precisamos alterar uma resolução. Eu acredito que essa resolução contempla o que nós 500 

votamos aí, porque o EVESCA nós já aprovamos em outro momento a liberação do 501 

recurso, aprovação do projeto deles. Apenas ela que preste contas onde está investindo 502 

esse recurso. Também concordo com a fala do Simões de que precisamos ter cuidado 503 

com as nossas falas externas enquanto pessoa, cidadão porto-alegrense, conselheiro de 504 

direitos. CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal 505 

de Política e Governança Local – SMGL: Concordo com o Marcos e retiro a minha 506 

argumentação. Essa última. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 507 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Mantém a resolução. 508 

CONSELHEIRO ROGÉRIO PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - 509 

SMF: Eu acho que a resolução está certa pelo o que foi votado. Só assim, quando se 510 

trata de pagamento de viagens tem que ter uma resolução experiência para onde vai, 511 

com verba de quem, o período. Tem que estar bem claro. A aprovação do projeto é outra 512 

coisa, o recurso do EVESCA é um recurso do FUNCRIANÇA. Então, sugiro fazer uma 513 

resolução para aprovar o pagamento da viagem da Cláudia, representante do EVESCA, 514 

ao evento, nos dias tais e tais, ajuda de custo, com recurso do FUNCRIANÇA/EVESCA. 515 

Faz uma resolução nesse sentido e a gente aprova. É uma resolução específica. 516 

CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 517 

Política e Governança Local – SMGL: Então, altera essa resolução, retirando essa 518 

questão do Carlos Simões, coordenação, tem que sair fora, e colocar isso que o 519 

Conselheiro Rogério está colocando. Certo? Realmente, tem que ser feita uma 520 

retificação, porque não contempla o que nós fizemos aqui enquanto grupo e não 521 

contempla o que precisamos fazer. Enquanto a Comissão de Reordenamento apresenta 522 

aqui nós vamos fazer a redação. CONSELHEIRA DALVA FRANCO – Instituto Pobres 523 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Revoga esta resolução e aprova o texto novo. 524 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 525 

Vice-Presidente do CMDCA: COMISSÃO DE REORDENAMENTO. CONSELHEIRA 526 

FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: ESPORTE CLUBE 2014, a 527 

comissão indefere o pedido de registro por não ter atendimento no momento. Quando 528 
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tiver eles fazem um novo pedido. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 529 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Quem aprova? Contrários? 530 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa 531 

do Menino Jesus de Praga: COMPLEXO ESPORTIVO BARRO VERMELHO, foi feita a 532 

visita, ninguém conhece, não tem atendimento. Então, a gente indefere também.  533 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 534 

Vice-Presidente do CMDCA: Quem aprova? Contrários? Abstenções? APROVADO por 535 

unanimidade. CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: 536 

TINGA RECICLAGEM DIGITAL, a comissão aprova o pedido de registro e inscrição de 537 

programa. Regime socioeducativo em meio aberto. Eles modificaram, porque antes não 538 

tinha nada. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 539 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Quem aprova? Contrários? Abstenções? 540 

APROVADO POR UNANIMIDADE.  CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do 541 

Menino Jesus de Praga: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA RESTINGA, foi feita visita, a 542 

comissão é favorável à inscrição de programa, eles já têm registro. É Educação Infantil, 543 

está tudo ok. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 544 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Quem aprova? Contrários? Abstenções? 545 

APROVADO por unanimidade. CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino 546 

Jesus de Praga: ASSOCIAÇÃO CRISTO VIDA, a Márcia pode falar. CONSELHEIRA 547 

MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – 548 

SMED: Eu fui fazer a visita, é um prédio em reforma e só, não tinha criança, não tinha 549 

equipamento, ninguém. Indeferimos. Pedem renovação de registro, é na Micro 10. 550 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 551 

da Cruz – CAIMC: A gente pode rever, mas eu não entendo porque as instituições estão 552 

entrando com pedido de renovação de registro. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – 553 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Eu só queria colocar de 554 

que a gente poder estar revendo a 55, mas sei que a Lei nº 12.010 fala da questão de 555 

renovação de registro, mas eu não entendo porque as instituições estão entrando com 556 

pedido de renovação de registro. Assim, nós estamos estudando a 55, por que vai 557 

renovar um registro se após a 55 aprovada vai ter que renovar o registro novamente, ou 558 

vai ser renovado o registro, ou vai mudar as regras daquele registro. Eu acho 559 

desnecessário, é um trabalho em dobro. A plenária pode estar tirando que renovação de 560 

registro é feito por este Conselho até a renovação da 55. Eu proponho que seja feita uma 561 

resolução de que não seja feita renovação de registro ou de inscrição até a conclusão da 562 

55. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga 563 

e Vice-Presidente do CMDCA: Mas neste caso o próprio prédio não está em condições, 564 

nem tem porque renovar. A instituição tem que ser informada. CONSELHEIRA DALVA 565 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Mas tudo é 566 

informado. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 567 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Então, vamos votar? CAROLINA AGUIRRE – 568 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Mas se nós votarmos... 569 

Não existe este processo, ele não entrou, porque a gente não pode estar fazendo agora, 570 

não interessa se o prédio está ativado ou não. Este Conselho está trabalhando, estamos 571 

com base no que fazendo renovação de registro? O que este Conselho entende como 572 

renovação de registro? Não está na 55 isso. CONSELHEIRA DALVA FRANCO – 573 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Seu Adroaldo, eu peço vista 574 

dessa pasta para estudar bem. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de 575 

Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Então, está esgotado. 576 
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CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: O próximo é 577 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ESCOLINHA COMUNITÁRIA CRIANÇAS E FUTURO. 578 

CONSELHEIRA MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 579 

Educação – SMED: Esta nós visitamos, tem Trabalho Educativo e SASE, é renovação. 580 

Está funcionando muito bem, tinha crianças. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – 581 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: então, 582 

vamos votar. Em votação, quem é favorável? Contrários? Abstenções? Uma abstenção. 583 

APROVADA. CONSELHEIRA FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: 584 

A última é PARA DESPORTO RS. CONSELHEIRA ROSANA FERNANDES NUNES – 585 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Pela manhã nós fomos na 586 

sede, que é aqui na Andradas, estava fechado, mas fizemos contato com o Luiz, o 587 

responsável, ele já tinha vindo aqui, fez várias adequações. Agora à tarde fomos onde 588 

ele desenvolve o trabalho, é com cadeirantes, o espaço físico é adequado, a atividade 589 

existe. Então, somos favoráveis ao registro da entidade e inscrição de Programa SASE. 590 

Esta instituição, independente de estar no Programa SARA, pode participar do edital? 591 

CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – 592 

CAIMC: Se o programa dela é inscrito como SARA não. CONSELHEIRA ROSANA 593 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Eu 594 

lembro que o André falou que a instituição ode se inscrever só como instituição e não 595 

entrar especificamente como programa. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro 596 

de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Não, isso não consta em edital. 597 

O edital que foi aprovado não, o SARA não entra. CONSELHEIRA ROSANA 598 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 599 

Eles têm um trabalho sério, alunos em situação de cadeira de rodas, muitas vezes 600 

algumas escolas não tem a mesma proposta de atividade para desenvolver habilidades, 601 

como este projeto. Então, eu acho que de certa forma essa instituição vai ser prejudicada 602 

e já adiantamos a ela que não estarão entrando. CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE 603 

– Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC: Qual é o 604 

encaminhamento? CONSELHEIRA ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de 605 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Somos favoráveis, só coloquei em relação 606 

ao edital, em cima do que o Joel trouxe na última plenária, que consta em ata. 607 

ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e 608 

Vice-Presidente do CMDCA: Quem aprova? Contrários? Abstenções? APROVADO por 609 

unanimidade. O nosso tempo está estourado, mas vou ler esta resolução da Comissão de 610 

Políticas. É assim, Resolução nº 037/2013: “Resolve aprovar o projeto de visita orientada 611 

à Cidade de Belo Horizonte, que se realizará entre os dias 10 e 17 de junho de 2013, 612 

sendo que as conselheiras de direitos Otília Maria Henz de Abreu e Dalva Franco terão 613 

suas passagens e diárias/ajuda de custo com recursos livres do FUNCRIANÇA. A 614 

servidora Cláudia Machado terá suas passagens e diárias custeadas por recursos do 615 

EVESCA, junto ao FUNCRIANÇA, os outros participantes deverão buscar recursos nos 616 

seus respectivos órgãos de origem”. CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO SIMÕES 617 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Votamos esta 618 

retificação e fazemos a inclusão dessa resolução no site? CONSELHEIRO ROGÉRIO 619 

PORTANOVA LEAL - Secretaria Municipal da Fazenda - SMF: Faz assim, revoga a 37, 620 

fica como 38. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim 621 

Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Todos entenderam? Então, são duas votamos, 622 

uma revogando a Resolução nº 037/2013. Contrários? Abstenções? Ninguém. 623 

APROVADA. A nova resolução, a 038/2013, em votação. Favoráveis? Contrários? 624 
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Abstenções? Ninguém. Então, foi APROVADA. CONSELHEIRO CARLOS FERNANDO 625 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 626 

Presidente, dá para colocar no site também? ADROALDO VENTURINI BARBOZA – 627 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Tudo que 628 

nós votamos vai para o site. CONSELHEIRA MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – 629 

União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Presidente, hoje 630 

seria a apresentação do relato da nossa viagem, mas não temos mais tempo. eu já 631 

distribuí um texto, onde fala do que participamos e Omo participamos lá, para adiantar o 632 

processo, já que estamos em maio. Em outro momento podemos ver os slides. 633 

CONSELHEIRA CAROLINA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro 634 

da Cruz – CAIMC: Proposta de na próxima plenária iniciarmos pelos relatos, depois 635 

incluímos algumas votações em relação à Resolução nº 55. ADROALDO VENTURINI 636 

BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do 637 

CMDCA: Então, era isso? Agradeço a todos pela presença. Está encerrada a plenária.  638 

 639 

 Encerram-se os trabalhos da plenária às 17 horas. 640 

 641 

Taquígrafa: Patrícia Costa da Silva 642 
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