
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 023/2014 2 

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

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

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

nº 40, 14º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do vice-Presidente Davi 6 

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

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

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza – 9 

Associação de Moradores Jardim Ipiranga; Lisete Felippe – Casa do Menino Jesus 10 

de Praga; e Dalva Franco – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. 11 

CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Roberta Gomes 12 

Motta – Associação Cristã de Moços – ACM; Alcema Oliveira Moreira – Associação 13 

das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS; Rosana Fernandes 14 

Nunes – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; Iolanda Leal – 15 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Carolina Di Giorgio Beck – 16 

Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio; Jorge Roberto do Santos e Wilmar 17 

Gonçalves Coelho – Rede de Integração e Cidadania – RINACI; Rosa Helena 18 

Cavalheiro – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA. 19 

CONSELHEIROS DO GOVERNO: Márcia Regina Germany Dornelles – Secretaria 20 

Municipal da Educação – SMED; Adelar Marques – Fundação de Assistência Social e 21 

Cidadania; Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF; Fábio 22 

Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH; Taís 23 

Soares Feldens – Secretaria Municipal da Saúde – SMS; e Jossana Cecchi Bernardi – 24 

Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS 25 

PRESENTES: Jader Fernandes – Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 26 

– Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 27 

2 – Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – 28 

Informes. Após assinatura da lista de presenças o Sr. Vice-Presidente deu início aos 29 

trabalhos (Quorum às 14h20min). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 30 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Já temos quorum, 31 

então, podemos dar início a nossa reunião ordinária. Vamos passar para a COMISSÃO 32 

DE REORDENAMENTO. SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande 33 

do Sul – FERGS: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CLUBE E ESPORTE CASA MARIA DE 34 

NAZARÉ, a Comissão de Reordenamento realizou visita à entidade para verificar a 35 

situação da verba referente ao FECA/2010. Verificamos que foi utilizado para a compra 36 

de material para fins de oficinas teatro, de beleza, de percussão e a comissão é de 37 

parecer favorável quanto à utilização da verba. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 38 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Vocês 39 

foram in loco verificar a utilização dos recursos do FECA do exercício de 2010? Vocês 40 

foram lá verificar que utilizaram conforme... SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita 41 

do Rio Grande do Sul – FERGS: Oficinas de teatro, beleza e percussão. SR. FÁBIO 42 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 43 

SMDH: Eu entendi, é aquela prestação de contas que vai para o Governo do Estado. SR. 44 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 45 

Vice-Presidente do CMDCA: Então, conforme a visita, parecer favorável da comissão à 46 

aplicação dos recursos, conforme a verificação in loco. Aqueles que são favoráveis ao 47 



 

parecer da comissão. Aqueles que são desfavoráveis? Abstenções? APROVADO por 48 

unanimidade. SRA. IOLANDA LEAL – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – 49 

FERGS: Processo nº 001.007190.14.0, HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, 50 

eles pediram inscrição de entidade, mas como se trata de uma entidade governamental, 51 

está pedindo Educação Infantil, também colocaram que é uma casa de passagem, mas, 52 

na verdade, são para familiares. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 53 

Divina Providência – IPSDP: Familiares de crianças quando precisa. SR. DAVI 54 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-55 

Presidente do CMDCA: Vocês são desfavoráveis? (Falas concomitantes em plenária). É 56 

Educação Infantil para filhos de funcionários atendidos ali? SRA. IOLANDA LEAL – 57 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: É. E a casa. SRA. DALVA 58 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Na verdade, nós 59 

ficamos em dúvida, porque a Educação Infantil é fechada só para filhos de funcionários, 60 

não abre para a inclusão de pessoas de fora, há a contribuição de 5% do salário dos 61 

funcionários, descontado em folha. Então, trouxemos para a plenária, porque a gente não 62 

dá registro para outras instituições particulares e tudo mais. Acho que temos que seguir a 63 

mesma regra, porque é um público fechado, é diferente da casa de passagem, que eles 64 

chamam... (Falas concomitantes em plenária). SRA. IOLANDA LEAL – Federação 65 

Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: A comissão é favorável ao registro de 66 

Programa SARA, não tem registro de entidade porque é uma instituição governamental. 67 

SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: O 68 

registro de Educação Infantil que ficamos na dúvida. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 69 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 70 

Vocês concedem inscrição de programa e não registro? SRA. DALVA FRANCO – 71 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não, ela não recebe registro 72 

de entidade, ela recebe registro de Programa SARA, a casa de passagem. SR. DAVI 73 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-74 

Presidente do CMDCA: Então, a comissão é favorável à inscrição de programa SARA. 75 

Quanto à Educação Infantil vocês trazem para o Conselho. SR. FÁBIO EVANDRO 76 

PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – SMDH: Eu fiquei 77 

na dúvida, Dalva. Instituições particulares não podem se registrar no Conselho? SRA. 78 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Colega, 79 

eu vou te dizer o seguinte, eu Dalva Franco tenho um parecer da minha instituição, mas 80 

eu tenho há muitos anos o entendimento de que toda instituição que atenda criança e 81 

adolescente deve ter registro conosco. Em alguns momentos se discutiu neste Plenário, e 82 

considerando a distribuição de recursos nunca se deu registro para instituição particular. 83 

Eu havia sugerido de nós registrarmos todas, inscrevermos os programas, pegar a 84 

Resolução nº 50, captação de recurso e participação no edital, ou poder captar e deixar 85 

um percentual de 50% para o Fundo, para as que têm necessidade. Foram as propostas, 86 

mas nunca tivemos a maturidade de discutirmos. Infelizmente pegamos na questão de 87 

dividir a fatia do bolo e não olhar para a questão da criança e adolescente. SR. FÁBIO 88 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 89 

SMDH: A minha dúvida, isso é uma decisão de Plenário ou uma decisão regulamentada 90 

em algum lugar? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 91 

Providência – IPSDP: É por isso que nós trouxemos, porque parte da comissão 92 

entendeu que tinha que dar registro, parte entendeu que não tinha que dar. Nós 93 

trouxemos para cá. Talvez a Comissão de Políticas pudesse fazer uma resolução 94 

normativa em que instituições articulares pudessem ter registro e definir se vão captar, 95 



 

qual percentual e não entrar no edital. Isso resolveria o nosso problema, porque o maior 96 

índice de violação de direitos nós temos visto nas instituições particulares. SR. FÁBIO 97 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 98 

SMDH: Eu acho que o Conselho tem que seguir a coerência do que vem adotando, mas 99 

eu acho que temos que discutir este assunto e regrar. Como é uma decisão de Plenária, 100 

toda vez que se discutir isto a Plenária vai tomar uma posição. Daqui a pouco a Plenária 101 

está usando desse critério para dois sentidos. Então, temos que seguir a coerência. SR. 102 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 103 

Vice-Presidente do CMDCA: Então, segue para a Comissão de Políticas para 104 

apresentar uma proposta de resolução quanto ao registro e inscrição das instituições de 105 

Educação Infantil particulares, a questão de projeto e a própria captação de recursos, 106 

também a fiscalização. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 107 

Providência – IPSDP: Normatizar a 50 e regrar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 108 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 109 

Então, o parecer da comissão é favorável à inscrição de Programa SARA. E a questão da 110 

inscrição? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 111 

IPSDP: A gente viu o atendimento, é tudo maravilhoso, só tem essa questão. (Falas 112 

concomitantes em plenária). SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 113 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: E há consenso da 114 

comissão quanto à Educação Infantil? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 115 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Chegamos a entrar consenso de dar o registro 116 

porque são crianças, mas também ficamos na dúvida, porque daqui a pouco não tem a 117 

necessidade e vão entrar em edital, na divisão. Então, temos que parar e olhar bem. 118 

SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e 119 

Comércio – SMIC: O problema é que são filhos de funcionários, pessoas que vão para 120 

os seus trabalhos e deixa seus filhos. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos 121 

da Divina Providência – IPSDP: O problema também é que tem aqueles editais de 122 

verbas públicas nacionais, né!? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 123 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Nós não temos 124 

registros de instituições particulares neste Conselho. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 125 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Todas as creches que têm 126 

registro neste Conselho têm algum tipo de gratuidade... SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 127 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 128 

O que não é o caso. É isso? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 129 

Divina Providência – IPSDP: Tem um edital das vagas, aí os pais se credenciam, entram 130 

em uma seleção para as crianças na creche. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 131 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Eu acho 132 

que já tem matéria suficiente para a gente poder deliberar. Vamos lá. Aqueles que são 133 

favoráveis à concessão de Programa SARA, conforme o parecer da comissão, por favor. 134 

Os contrários á concessão da inscrição do Programa SARA? Abstenções? Duas 135 

abstenções. APROVADO. Tem a questão que a comissão traz, depois do diálogo sobre o 136 

registro para Educação Infantil da referida instituição, aqueles que são favoráveis 137 

levantem a mão. SRA. JOSSANA CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de 138 

Produção, Indústria e Comércio – SMIC: Não seria o caso de deixar, esperar, ao invés 139 

de dar uma negativa? SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 140 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não, eu acho que não, como 141 

estamos encaminhando para a Comissão de Políticas, que vai fazer a discussão e trazer 142 

uma proposta de resolução, nós é negar neste momento. É isto, pessoal? Alguma 143 



 

intervenção? Podemos encaminhar desta forma. Então, em votação, aquele que são 144 

favoráveis à inscrição de Programa de Educação Infantil para a referida instituição. 145 

Aqueles que são contrários à inscrição de Programa de Educação Infantil da referida 146 

instituição, por favor, levantem a mão. Abstenções? Temos 05 abstenções e por maioria 147 

foi NEGADO o pedido de instituição de Programa de Educação Infantil. SR. FÁBIO 148 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 149 

SMDH: Questão de Ordem. Eu fiz a pergunta sobre o parecer da comissão e entendi que 150 

o Davi explicou que o parecer da comissão era favorável à inscrição da Educação 151 

Infantil. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 152 

IPSDP: Na verdade, nós trouxemos em aberto para a plenária decidir, porque e alguns 153 

momentos foi negado, mas eu e as gurias entendemos que toda instituição que atende 154 

criança e adolescente tem que ter registro conosco. A Plenária é soberana, na dúvida... 155 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 156 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Podemos ir para o próximo? SRA. DALVA 157 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Sim. INSTITUTO 158 

APRENDER E TRABALHAR, esta instituição tem sede em São Paulo, na Cidade de 159 

Barueri. Encaminhou documentação, a ficha de registro, mas estava incompleto, mesmo 160 

assim resolvemos olhar. Nós percebemos que na listagem de adolescentes atendidos 161 

todos são maiores de 18 anos. Então, o nosso parecer é devolver à Gerência 162 

Administrativa solicitando que somente sejam recebidos documentos completos. 163 

Analisando o mesmo analisamos que na lista dos atendidos todos são maiores de 18 164 

anos. Portanto, não cabe a este Conselho registrar e inscrever programas de 165 

atendimento a (Inaudível), conforme prevê a Lei nº 8.069/90, artigos 1º e 2º. Se ela 166 

atende maior de 18 anos ela faz todo encaminhamento pelo Ministério do Trabalho para 167 

Aprendizagem, mas não cabe a nós emitirmos parecer. Se por acaso ela começar a 168 

atender adolescentes, aí ela nos encaminha a listagem, a gente reabre o processo, mas 169 

hoje, legalmente, não podemos dar registro. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 170 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Quanto 171 

ao Jovem Aprendiz eles não precisam de uma declaração do Conselho para normalizar 172 

junto ao MTE? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 173 

Providência – IPSDP: Como eles atendem só adultos nós fomos obrigados a dar esse 174 

parecer, essa declaração para instituições que atendam até os 18 anos. Como esta 175 

enviou uma listagem com maiores de 18 anos nós não podemos legislar. Assim que ela 176 

atender algum adolescente com idade inferior a 18 anos nós vamos encaminhar a 177 

listagem. Seria a nossa primeira instituição sem sede no Rio Grande do Sul, que entraria 178 

pela nova legislação. Nós teríamos que buscar o parecer do CONDICA da cidade dela 179 

para embasarmos a inscrição de programa. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 180 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, 181 

estamos remetendo à Gerência para que oficialize a inscrição. SRA. DALVA FRANCO – 182 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não estamos nem negando, 183 

só estamos constatando diante da documentação apresentada. Esta aqui é a pasta do 184 

ESPORTE CLUBE 2014, que veio por equívoco para nós, porque a instituição entrou 185 

com um novo pedido, mas foi reativada uma pasta quando em 2013 essa instituição 186 

recebeu o indeferimento do pedido de registro porque não tinha atendimento. Em 2013 187 

ela estava sem atendimento, ela se organizou e está pedindo registro, mas este 188 

documento nós pedimos que seja arquivado, porque é do pedido anterior. SR. DAVI 189 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-190 

Presidente do CMDCA: E a instituição já foi comunicada para apresentar novo? SRA. 191 



 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Já 192 

apresentou. Equivocada a Gerência Administrativa ativou esta pasta aqui e não 193 

precisava. Tem quatro entidades que nós estamos pedindo para a Gerência 194 

Administrativa marcar horário para vir, são entidades que estamos com algumas dúvidas. 195 

Tem umas que estão faltando documentos, uma é o estatuto, a da Mitra não veio a ficha, 196 

só o ofício, tem que enviar a ficha de pedido de registro das suas executoras. Tem uma 197 

que é uma dúvida, é da Federação Esportiva de Levantamento de Peso. É até uma 198 

pergunta para a representante da Secretaria de Saúde: é possível uma criança fazer o 199 

esporte de levantamento de peso? SRA. TAÍS SOARES FELDENS – Secretaria 200 

Municipal da Saúde – SMS: Não tem uma lei que diga algo. SRA. DALVA FRANCO – 201 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós vamos chamar a 202 

instituição, porque o esporte é para levantamento de peso. Ficamos com dúvidas. 203 

Presidente, nós estamos passando esta instituição para a Conselheira da Sede Saúde 204 

dar uma olhadinha, buscar um embasamento. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 205 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mas 206 

nós não vamos estar incorrendo... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 207 

Divina Providência – IPSDP: Só para a Conselheira olhar. SR. DAVI JONATAS DA 208 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 209 

CMDCA: Terminou? Comissão de Políticas tem algum? SRA. MÁRCIA REGINA 210 

GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da Educação – SMED: Não. SR. DAVI 211 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-212 

Presidente do CMDCA:. COMISSÃO DE FINANÇAS. SRA. CAROLINA DI GIORGIO 213 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: Processo da SOCIEDADE 214 

TÊNIS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL, Processo nº 001.0007347.14.6. a comissão é de 215 

parecer favorável à alteração do plano de aplicação do Edital nº 01/2014, com a 216 

apresentação de 03 orçamentos. Eles pediram alteração, porque depois que terminou 217 

edital, é uma entidade do Belém Novo, é a Wimbelemdon, teve um temporal muito forte 218 

que arrancou o telhado da sala de computadores, estragou computadores. Então, querem 219 

usar o edital para arrumar o telhado. Apresentaram os 03 orçamentos. SR. FÁBIO 220 

EVANDRO PEREIRA DE SOUZA – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 221 

SMDH: É mudança do plano de aplicação ou o projeto? SRA. CAROLINA DI GIORGIO 222 

BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: O plano de aplicação. SR. 223 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 224 

Vice-Presidente do CMDCA: Mas algum esclarecimento? Podemos colocar em votação? 225 

Aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão, por favor. Aqueles que são 226 

contrários? Abstenções? Uma atenção. APROVADO. Próximo. SRA. CAROLINA DI 227 

GIORGIO BECK – Instituto O Pão dos Pobres de Santo Antônio: ASSOCIAÇÃO 228 

BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO - ABENSA, a Comissão é favorável 229 

à realocação de recursos do projeto com a retenção de 50% do excedente. Eles 230 

captaram a mais, está no prazo ainda, tem a passar para o novo projeto. SRA. JOSSANA 231 

CECCHI BERNARDI – Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio – 232 

SMIC: Tem o valor que excedeu? SRA. CAROLINA DI GIORGIO BECK – Instituto O 233 

Pão dos Pobres de Santo Antônio: O valor do projeto é de R$ 35.300,00 e captaram 234 

R$ 42.250,00. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 235 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Podemos colocar em votação? 236 

Aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão, por favor. Aqueles que são 237 

contrários? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Mais algum? Só esses dois. 238 

Então, trazendo algumas informações que são importantes, uma é que ficou agendado 239 



 

para a próxima quarta-feira com o FORMAPI, para estarmos vendo os últimos detalhes 240 

da resolução que trata sobre Aprendizagem. Ficou agendado com a Comissão de 241 

Políticas, vendo os últimos retoques da proposta de resolução da Aprendizagem para 242 

colocar em votação aqui na Plenária. Também a Comissão de Finanças esta fazendo um 243 

estudo, temos que concluir na próxima semana sobre as questões de instituições que 244 

estão em débito com o FUNCRIANÇA, uma proposição no sentido de estarem fazendo a 245 

quitação dessas dívidas com o Fundo. Era isso que eu gostaria de registrar. Não sei se 246 

alguém tem algum informe? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 247 

Divina Providência – IPSDP: E a Aprendizagem, então... SR. DAVI JONATAS DA 248 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 249 

CMDCA: A Aprendizagem, não veio hoje, ficou agendado para a próxima quarta-feira, 250 

para finalizar. É assim, nós tínhamos agendado para hoje, para a nossa Plenária para 251 

estarmos fazendo a resolução, com tudo, foi solicitado pelo nosso Presidente, na última 252 

Plenária, que fosse enviado o arquivo para todos os Conselheiros com a resolução, o 253 

que não aconteceu... SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 254 

Providência – IPSDP: E já foram tomadas as providências? SR. DAVI JONATAS DA 255 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 256 

CMDCA: Sim. Já foram tomadas hoje. Eu peguei o processo em mãos e coloquei na mão 257 

da Gerência para que seja enviado o arquivo para os conselheiros, para fazer as análises 258 

e observações pertinentes nesta Plenária. Deixei já com o Carlos Luz, o Gerente, vai ser 259 

enviado. Quem entrou em contato também foi o Conselheiro Wilmar com o pessoal do 260 

FORMAPI, falando dessa tramitação e agendando para quarta-feira que vem, para fazer 261 

esse diálogo com o FORMAPI na comissão para estar preparando e analisando esse 262 

material. Então, caso o material fique concluso na quarta-feira, entra na pauta quarta-263 

feira; senão na quarta-feira nós agendaremos para a outra quarta-feira. SRA. DALVA 264 

FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Primeira coisa, 265 

Presidente, eu acho que é sério quando fica de encaminhar um documento para análise, 266 

para poder se deliberar na outra semana e não é feito. Isso prejudica não só o nosso 267 

trabalho de Conselho, mas as instituições que estão na ponta e precisam dessa 268 

autorização para poder seguir a vida e fazer o seu trabalho. Na semana passada eu não 269 

me manifestei, mas vou para que conste em ata hoje, acho que quando a Presidência 270 

entende que tem que ser prorrogada ou adiada uma votação, seria no mínimo respei toso 271 

apresentar a proposta para a Plenária deliberar. Acho que alguns já leram, porque já veio 272 

esse documento para cá outras vezes. E parece, eu tive na semana passada a impressão 273 

de que nós somos incapazes de deliberar sobre a resolução. Ficou parecendo que nós 274 

temos que ler, ler e ler. Não nos foi perguntado se nós estávamos capacitados, se 275 

tínhamos lido ou não a resolução. Então, em respeito a nós que saímos das nossas 276 

instituições, deixamos de realizar os nossos trabalhos nas nossas instituições para vir 277 

aqui, passar uma tarde inteira deliberando, que a gente não fique só deliberando sobre 278 

recursos ou inscrições de programas; mas que a gente delibere enquanto política 279 

pública. Faz meses que não deliberamos sobre nenhuma política pública. Essa resolução 280 

é uma política pública que a nossa Cidade está precisando que seja deliberada. Hoje a 281 

Aprendizagem não tem nenhuma resolução nossa que faça valer, porque a 84 está 282 

totalmente desatualizada. Só para constar. Não sei se os colegas concordam, mas eu me 283 

sinto desrespeitada quando vem um “cumpra-se” sem a nossa opinião. SRA. ROSANA 284 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 285 

Quando eu saí daqui ao meio-dia encontrei o Lucas e o João, os dois que representam o 286 

FORMAPI, os que estiveram na semana passada aqui, junto com a Marta do Pão dos 287 

Pobres. Eles disseram que vão vir igual aqui. Eu expliquei a eles, não fui eu quem fiz o 288 



 

contato, partiu o contato da Comissão de Finanças, que, anteriormente, já tinha 289 

conversado com o Wilmar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária 290 

Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não partiu da 291 

Comissão de Finanças... SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e 292 

Amigos dos Excepcionais – APAE: Desculpa, da Comissão de Finanças. Não estou na 293 

Comissão de Políticas, mas estou pelo CMDCA representando o FORMAPI, tanto é que 294 

fui na reunião junto com o Wilmar, eu como titular e o Wilmar como Conselheiro. Isso foi 295 

questionado para mim pelo André, na quarta-feira passada, porque eu teria me 296 

aproximado. Eu me aproximei porque eu disse uma vez que a minha instituição, a APAE, 297 

ia estar indo nas reuniões do FORMAPI, porque já estão se encontrando desde 2004. É 298 

um Fórum antigo que vem estudando essa legislação, né?  Hoje com a legislação do 299 

CONANDA formaliza algumas questões que aparecem ali. Eles disseram, Davi, isso para 300 

mim, que hoje, às 15 horas, igual viriam porque estão com prazo para que essa 301 

legislação seja aprovada. E quando foi pedida a contribuição deles, foi também no 302 

sentido de que seja em caráter de urgência com prazo para que isso seja aprovado. É 303 

mais ou menos na linha do que a Dalva falou. E eles vêm hoje às 15 horas, igual vão 304 

manter a agenda. O Wilmar disse que fizeram contato. SR. WILMAR COELHO – Rede 305 

de Integração e Cidadania – RINACI: É, eu falei com o Lucas e a posição do FORMAPI 306 

é cumprir a solicitação do André, de que estivessem aqui às 15 horas. SR. DAVI 307 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-308 

Presidente do CMDCA: Vamos retomar a conversa, porque é assim: a posição que 309 

tínhamos de manhã, ainda confirmamos contigo, não é, Wilmar? Que estava tudo 310 

tranquilo, esta foi a posição que tu me passaste. SR. WILMAR COELHO – Rede de 311 

Integração e Cidadania – RINACI: Nós acordamos, eu liguei para eles avisando da 312 

nossa condição. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 313 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, dessa forma, continuaremos, ou 314 

seja, vai para a semana que vem. Está sendo enviado hoje aos Conselheiros a prévia da 315 

resolução. Esperamos que na próxima quarta nós possamos estar fazendo essa votação, 316 

essa aprovação da resolução. Eu acho que nós discutimos muito sobre a questão de 317 

política, sobretudo a Copa, por diversos momentos nós aqui nos pronunciamos e nos 318 

debruçamos sobre a questão de vitimização nos megaeventos. E nós tivemos um belo 319 

resultado, tendo Porto Alegre como primeira cidade em defesa dos direitos da criança e 320 

do adolescente. Então, não podemos nos desfazer desse belo trabalho, com o trabalho 321 

incansável de diversos conselheiros, inclusive, da própria Dalva, que ficou por 15 dias 322 

trabalhando nas ruas, batalhamos para que os direitos das crianças e adolescentes em 323 

Porto Alegre fossem respeitados. Não somente aqui, mas até auxiliamos no plano de 324 

outras cidades, inclusive, em Brasília isso foi muito ressaltado. Então, nós temos que 325 

respaldar todo esse trabalho e reafirmar que trabalhamos muito nos últimos meses na 326 

questão de políticas para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, da 327 

mesma forma, quarta-feira que vem, pela manhã, junto à comissão, aguardaremos o 328 

FORMAPI, conforme tínhamos falado pela manhã com a Comissão de Políticas. 329 

Esperamos que possamos na própria quarta-feira estar fazendo a votação, senão na 330 

outra semana. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina 331 

Providência – IPSDP: Davi, esse reconhecimento veio escrito por algum lugar? SR. 332 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 333 

Vice-Presidente do CMDCA: Há uma divulgação na mídia, mas para o Conselho não 334 

veio nada. SRA. MÁRCIA REGINA GERMANY DORNELLES – Secretaria Municipal da 335 

Educação – SMED: Veio pelo Ministério dos Direitos Humanos, onde teve uma avaliação 336 



 

das 12 sedes. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 337 

SMF: Nós fomos a primeira. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 338 

Divina Providência – IPSDP: Seria bom que viesse para o Conselho, para constar sobre 339 

mas trabalho que começou lá em 2012, um trabalho de formiguinha, depois a comissão o 340 

Carlos assumiu. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 341 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Mais alguma questão? SRA. OTÍLIA 342 

HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu tenho um 343 

questionamento. Nós recebemos a Resolução nº 166 do CONANDA sobre a Conferência 344 

Nacional para a gente fazer as conferências. Tem aqui as datas, a conferência do início 345 

de maio de 2014 a outubro de 2014, conferências municipais de novembro de 2014 a 346 

maio de 2015. O Rogério Leal pediu que eu trouxesse esse tema, porque nós temos que 347 

fazer a previsão para colocar no nosso orçamento do ano que vem. Ele pede que a gente 348 

se organize e estabeleça entre março a maio de 2015 para que a gente não perca 349 

nenhum trâmite legal. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho 350 

Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Tem a sugestão de estarmos 351 

levando a resolução do CONANDA para a Executiva. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 352 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Aí eu coloco como Presidente do 353 

Conselho Estadual da criança e do Adolescente, que por mais que todos os conselhos 354 

estaduais tivessem pedido ao CONANDA que encaminhasse essa resolução primeiro aos 355 

estaduais, porque o Conselho Estadual também faz orientações para os conselhos 356 

municipais estarem organizando a sua agenda. Então, na última conferência nós até 357 

tivemos problemas, porque quando se encaminhou os conselhos já tinham realizado as 358 

conferências. O conselho recebeu em uma semana e fez conferência em outra. Este ano 359 

vai ser difícil, porque é final de ano, o pessoal não vai ter recursos, mas o CEDICA vai 360 

encaminhar as orientações, que não é só preparar a conferência, tem que saber o 361 

número de delegados que nós temos que retirar, isso quem faz é o estadual. (Falas 362 

concomitantes em plenária). Tem toda uma listagem, porque tem que ter número de 363 

conselheiros governamentais, não governamentais, sociedade civil. Tem que retirar para 364 

o estadual, não só municipal. Eu concordo com o Rogério, mas antes nós temos que tirar 365 

a comissão que vai fazer o trabalho da conferência, porque é um trabalho pesado, tem 366 

que organizar antes, durante e depois, durante a conferência também é um trabalhão. 367 

Terça pela manhã vamos ter plenária e vamos discutir os critérios para o Estado. SR. 368 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 369 

Vice-Presidente do CMDCA: Bom, vamos levar para a Executiva para minimamente 370 

avaliar os encaminhamentos junto com o CEDICA. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 371 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: A ideia do Rogério de prever é 372 

prioritária, e quem está aqui já ir pensando quem vai compor o GT da conferência. SR. 373 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 374 

Vice-Presidente do CMDCA: Mais algum informe? Então, vou fazer uma proposição, 375 

porque todos nós temos vivenciado pelos noticiários o conflito, o quanto de crianças que 376 

têm sido vitimizadas, sendo multiladas, perdendo suas vidas, seus pais, mães em Israel. 377 

Eu queria propor um momento de oração, um Pai Nosso a essas pessoas que estão 378 

sofrendo, sei que a gente não pode muito, mas pelo menos a nossa prece nós podemos 379 

oferecer. SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – 380 

IPSDP: Se me permite acrescentar na oração as crianças vítimas das enchentes que 381 

estão próximas de nós... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 382 

Fazenda – SMF: Nós podemos tirar enquanto Conselho, sei que não é muito, mas fazer 383 

uma nota de repúdio por essa situação. Não interessa se vai chegar, mas nós 384 



 

conselheiros de direitos podemos sim nos posicionar. As pessoas têm que estar cientes 385 

que nós somos contra a violação dos direitos das crianças e adolescentes. Como 386 

faríamos não sei. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 387 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Ok. Vamos rezar um Pai Nosso. 388 

(Oração). Então, damos por encerrada a reunião.             389 

.   390 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16 horas.  391 
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