
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

  Ata nº. 043/2013 2 

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e treze, às onze 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 Luiz da 6 

Silva Seixas, e na presença dos CONSELHEIROS DA SOCIEDADE 7 

CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: André Luiz da Silva Seixas – Associação dos 8 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza 9 

– Associação de Moradores Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA; Fabrízia 10 

S. Demo – Casa do Menino Jesus de Praga; Nelcinda Aguirre – Centro de 11 

Atendimento Integrado do Morro da Cruz – CAIMC; Joel Lovato - Instituto Leonardo 12 

Murialdo – ILEM; e Rodrigo Scaravonato – Instituto Pobres Servos da Divina 13 

Providência – IPSDP. CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO 14 

INDIRETO: Eliete Dornelles Barreira – Associação Cristã de Moços – ACM; Cristiane 15 

Pereira Lacerda – Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – 16 

ACBERGS; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais e Amigos dos 17 

Excepcionais – APAE; Kamara Fernandes Ramos – Instituto O Pão dos Pobres de 18 

Santo Antônio; Wilmar Coelho – Rede de Integração e Cidadania – RINACI. 19 

CONSELHEIROS DO GOVERNO: Carlos Fernando S. Filho – Secretaria Municipal de 20 

Governança Local – SMGL; Otília Henz De Abreu – Secretaria Municipal da Fazenda 21 

– SMF; Fábio Evandro Pereira de Souza – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 22 

SMDH; Lisandra Pacheco Dias Xavier e Taís Soares Feldens – Secretaria Municipal da 23 

Saúde – SMS; e Jossana Cecchi Bernardi – Secretaria Municipal de Produção, 24 

Indústria e Comércio – SMIC. DEMAIS PRESENTES: Carlos Luz, Cláudia Lopes, 25 

Sabrina e Jader Fernandes - Administrativos do CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – 26 

Leitura da Planilha da Plenária Anterior e Solicitação de Complementação de Ata; 2 27 

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

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

(Quorum às 14h10min). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 30 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos. Podemos 31 

começar pelas comissões? A Comissão de Reordenamento? Comissão de 32 

Reordenamento. Pode começar. 2 – Debates e Deliberações: Comissões, Finanças, 33 

Políticas e Reordenamento. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de 34 

Praga: Foram analisados vários processos, vários encaminhamentos e algumas visitas. 35 

Uma delas vamos passar agora – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS DA PAULINA. 36 

Pediram inscrição de programa para Educação Infantil e a comissão é favorável à 37 

inscrição do programa. É uma creche muito bem organizada, um espaço muito bom, tem 38 

menos de um ano. É bem pertinho da Pequena Casa. Muito boa. Era isso. Eles já têm 39 

registro. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 40 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, quem concorda com o parecer 41 

favorável à inscrição do programa levante a mão. Muito obrigado. Quem discorda? 42 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do 43 

Menino Jesus de Praga: Era isso. As outras visitas não têm encaminhamento ainda. 44 

Não deu tempo. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 45 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Pessoal, Comissão de Finanças. Otília. 46 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: ALDEIAS 47 

INFANTIS SOS, Processo nº 001.034747.13.3. A Comissão de Finanças é de parecer 48 



 

favorável ao projeto de manutenção da instituição no valor de R$ 497.385,92, sem 49 

retenção devido ao serviço de acolhimento. É só manutenção. É isso. SR. ANDRÉ LUIZ 50 

DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente 51 

do CMDCA: Pessoal, quem concorda com o parecer levante a mão. Obrigado. Os que 52 

discordam? Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU 53 

– Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Próximo é o processo da ACM RESTINGA 54 

VILA OLÍMPICA, Processo nº 001.035799.13.7. A Comissão de Finanças é de parecer 55 

favorável ao Projeto Construção e Qualificação do Espaço Físico Interno e Externo da 56 

ACM Restinga, no valor de R$ 250 mil, com retenção de 10%. SR. ANDRÉ LUIZ DA 57 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 58 

CMDCA: Alguma colocação? Em processo de votação. Os que concordam com o parecer 59 

da comissão levantem a mão. Obrigado. Os que discordam? Abstenções? APROVADO 60 

com uma abstenção. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 61 

Fazenda – SMF: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, Processo nº 62 

001.023619.12.8. A Comissão de Finanças é de parecer favorável à mudança no 63 

cronograma físico financeiro da entidade. Alguma dúvida? É uma coisa bem basiquinha, 64 

basiquinha. O valor é de R$ 5 mil. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 65 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Algum detalhe? Em 66 

votação, quem é a favorável ao parecer? Obrigado. Quem discorda? Abstenção? 67 

APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 68 

da Fazenda – SMF: Próximo processo, instituição Educação Infantil santa Terezinha, 69 

Processo nº 001.040205.13.4. A Comissão de Finanças é de parecer favorável ao projeto 70 

da instituição, de reforma, no valor de R$ 25.622,00, com retenção de 10%. SR. ANDRÉ 71 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 72 

Presidente do CMDCA: Alguma colocação, pessoal? SRA. NELCINDA AGUIRRE – 73 

Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: É mudança de telhado, 74 

de piso. SRA. ELIETE DORNELLES BARREIRA – Associação Cristã de Moços – 75 

ACM: Reforma não é manutenção? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 76 

Municipal da Fazenda – SMF: Não. Na nossa Resolução nº 50 houve uma dúvida 77 

durante a nossa comissão e fomos ver qual era o diferencial da manutenção e dos 10%. 78 

Está aqui, para ser aprovado... Assim (Leitura): “Para projetos de incentivo ao 79 

acolhimento sob forma de guarda de criança ou adolescente será repasse integral”. Para 80 

as demais, para despesas em uma ação continuada...” Uma reforma não é ação 81 

continuada. Então, ela vai para os 90%. Entenderam? É manutenção da entidade. Não é 82 

manutenção de pregar prego, é manutenção continuada, a reforma fica em 10%. Mais 83 

alguma dúvida? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da 84 

Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Maioria das vezes que o projeto tem 85 

manutenção e inclui dentro dele alguma reforma, a gente dá sempre 5%. Esse é só para 86 

reforma, seria isso? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 87 

– SMF: Isso é só para reforma. Não é uma manutenção com algumas reformas. Aqui é 88 

bem claro, é ação continuada. Essa reforma que eles colocam é aquela assim, arrumar 89 

uma lâmpada, dar um pinturinha, aquilo que se faz continuadamente de manutenção para 90 

o ano. Esta aqui é uma reforma específica. Aqui (Leitura): “Quais as principais ações 91 

previstas? Substituição dos pisos, incluindo as salas de aula, dois banheiros, corredores, 92 

sala de médicos, dos professores e coberturas de Brasilit no pátio e sala de maternal, 93 

além da colocação de uma porta no berçário”. Eles trocarão uma janela no berçário 94 

também. Só isso, é isso, é uma reforma. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 95 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Então, 96 

quando for manutenção de alguma coisa de reforma não tão grande fica assim, quando 97 



 

for mais específico para reforma em si... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 98 

Municipal da Fazenda – SMF: A manutenção pede 24 meses, esta aqui pede em 12 99 

meses. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 100 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas é o teor. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 101 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Mas ela diz que a execução vai ser em 12 102 

meses. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 103 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas a manutenção pode ser em 12 meses 104 

também. A captação em 12 meses. Eu digo o seguinte: específico reforma fica em 10%, 105 

quando for manutenção incluído reforma fica em 5%. Pessoal, quem concorda com o 106 

parecer? Obrigado. Quem discorda? Abstenções? APROVADO com duas abstenções. 107 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 108 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A 109 

Comissão de Finanças é favorável à prorrogação da prestação de contas da segunda 110 

parcela do recurso de captação no valor de R$ 3.863,43 por 30 dias. Isso já não tinha 111 

passado? Não foi definido que essas prorrogações de prazo seriam feitas direto pela 112 

Gerência? SR. JADER MONTEIRO – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: 113 

Prorrogação não, só transferência de recurso. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente 114 

Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Só plano de aplicação, prazo não. SRA. 115 

NELCINDA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 116 

este não é o mesmo que passou na semana passada. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 117 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 118 

Alguém quer falar alguma coisa? Nenhum questionamento? Quem concorda levante a 119 

mão. Quem discorda? Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ 120 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: O processo da FEDERAÇÃO 121 

ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL, 001.003649.10.5. A Comissão de Finanças é de 122 

parecer favorável à prorrogação de mais 30 dias do prazo de aplicação da terceira 123 

parcela no valor de R$ 4.750,12. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 124 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Questionamentos? 125 

Quem concorda com o parecer levante a mão. Quem discorda? Abstenções? 126 

APROVADO com uma abstenção. Próximo. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria 127 

Municipal da Fazenda – SMF: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 128 

SOCORRO. A Comissão de Finanças é de parecer favorável ao projeto de manutenção 129 

Colorindo um Espaço de Vida, no valor de R$ 29.150,00, com retenção de 5%. Está 130 

escrito errado aqui, mas é 5%. Alguma dúvida? SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 131 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dúvidas, 132 

pessoal? Em votação, quem concorda com o parecer? Quem não concorda? 133 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 134 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Próximo processo, INSTITUTO POBRES 135 

SERVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SÃO 136 

JOÃO CALÁBRIA. É o Projeto Casa Lar do Calábria. A Comissão de Finanças... Não, 137 

não... Vocês me perdoem, mas este vai para a Gerência. Eu tenho outro do Calábria para 138 

colocar no lugar. De novo, é o INSTITUTO POBRES SERVOS DA DIVINA 139 

PROVIDÊNCIA – CENTRO DE PROMOÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE. É o Processo nº 140 

001.034756.13.2. A Comissão de Finanças é de parecer favorável ao Projeto de 141 

Construção do Centro Social, com retenção de 10%. Salientamos que apresentaram o 142 

plano de aplicação, enviando três orçamentos. Um projeto muito bonito, um desenho 143 

muito bonito. Quando inaugurarem nós vamos lá fazer apresentações e levar as crianças 144 

de outras instituições para conhecerem. É muito bonito. SRA. ELIETE DORNELLES 145 

BARREIRA – Associação Cristã de Moços – ACM: Qual o valor? SRA. OTÍLIA HENZ 146 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Não disse? Engoli o valor. É de 147 



 

R$ 514.029,69, 10% de retenção. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 148 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Em votação. Quem 149 

concorda? Quem não concorda com o parecer? Abstenções? APROVADO com uma 150 

abstenção. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 151 

Próximo: COMUNIDADE EVANGÉLICA DE PORTO ALEGRE – CEPA. A Comissão de 152 

Finanças é de parecer favorável á prorrogação de mais 30 dias no prazo para a aplicação 153 

do recurso no valor de R$ 175.921,58. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 154 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 155 

Questionamentos? Em votar. Quem concorda com o parecer? Obrigado. Quem discorda? 156 

Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 157 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Terminou. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 158 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 159 

Comissão de Políticas. SRA. LISANDRA PACHECO DIAS XAVIER – Secretaria 160 

Municipal da Saúde – SMS: Nada para passar, foi para a Finanças ou para assessoria 161 

técnica. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu 162 

preciso falar depois. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 163 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Otília. SRA. OTÍLIA HENZ 164 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Hoje pela manhã, conversando 165 

com o pessoal da Comissão de Finanças, mais uma vez falei da minha preocupação em 166 

relação a termos férias de 11/12 a 29/01, pela quantidade de processos que vão ficar 167 

acumulados. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 168 

Política e Governança Local – SMGL: Mas a parada é de plenária, não é de trabalho. 169 

SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Ou tu dás 170 

férias, ou não dá. Ou a gente faz recesso, ou não faz nada. SR. CARLOS FERNANDO 171 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 172 

Próximo, eu e a minha colega da Governança Local, em alguns dias do mês de janeiro, 173 

um ou outro... SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – 174 

SMF: Tá, mas quem vai aprovar? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 175 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Não terá problema, 176 

vamos trazer para a plenária. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 177 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Dia 29 aprova tudo. Nós 178 

temos que ter cuidado para que no dia 11, tudo que tiver entrado a gente veja. SR. 179 

CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e 180 

Governança Local – SMGL: Outra lembrança, quando a gente propôs o recesso, eu me 181 

recordo, está em ata, a gente citou o CMAS, o CMAS usa muito a questão do ad 182 

referendum. Então, a gente pode fazer o trabalho semana a semana e ir encaminhando 183 

para aprovação. Na plenária aprova ou não, mas o fluxo não se perde. E lá tem muito 184 

mais instituições do que aqui. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 185 

Fazenda – SMF: Mas é outro tipo de trabalho. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 186 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Mas também 187 

precisa aprovar, nada pode ir adiante pelo Fundo Municipal de Assistência social da 188 

FASC se o CMAS não aprovar. Agora, para nunca perder fluxo e trancar, o terceiro setor, 189 

parecer, o que eles fazem? Ad referendum. Sempre funcionou e nunca deu problema, 190 

nem para o Conselho Estadual e nem para o Conselho Nacional de Assistência Social, 191 

que é bem mais rígido em relação do que o CONANDA em relação a nós. Não é fechar 192 

as portas, até porque o quadro administrativo da Governança Local, no novo andar, 193 

porque a mudança já vai ter sido feita, estará todo trabalhando. SR. ANDRÉ LUIZ DA 194 

SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do 195 

CMDCA: mais alguma proposta, colocação? SRA. LISANDRA PACHECO DIAS XAVIER 196 



 

– Secretaria Municipal da Saúde – SMS: Eu gostaria de apresentar a nossa colega, a 197 

Taís. Está saindo o Carlos Killing da suplência e entrando a Taís. SRA. TAÍS SOARES 198 

FELDENS: Eu sou enfermeira, trabalho há quase 15 anos em saúde pública. Estou 199 

começando na equipe da saúde da criança e adolescente. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 200 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 201 

Bem-vinda, contaremos muito contigo. Pessoal, vamos nos apresentar para a Taís? 202 

(Apresentação dos conselheiros). Obrigado! Mais algum assunto? SR. CARLOS 203 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 204 

SMGL: Eu tenho. Ontem nós estivemos em Brasília... SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 205 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 206 

“Nós” quem? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 207 

Política e Governança Local – SMGL: Eu. Tem eu pessoa e eu funcionário. SRA. 208 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 209 

Porto Alegre – UAMPA: Muito bem! SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 210 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Foi uma cerimônia de 211 

apresentação das ações do Proteja Brasil. A Ministra Maria do Rosário fez várias... SRA. 212 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 213 

Porto Alegre – UAMPA: Tu foste lá!? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 214 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Fui, paguei um micão 215 

de sair às 6 horas da manhã para estar lá às 13h30min da tarde. Eles apresentaram a 216 

Estratégia Nacional de Convivência Familiar e Comunitária de Criança e Adolescente: 09 217 

objetivos, 27 ações e 30 projetos. As estratégias de enfrentamento á violência sexual e 218 

outras violências: 06 objetivos, 43 ações e 129 metas. A estratégia nacional de 219 

aperfeiçoamento do sistema socioeducativo que vocês vão estar recebendo por email no 220 

final o dia, que é o SINASE. Então, são 08 objetivos, 21 ações e 24 metas. E a estratégia 221 

nacional de (Inaudível) do Trabalho Infantil: 04 objetivos, 22 ações e 22 metas. O mais 222 

importante, o que chamou muito a atenção, este protocolo nacional conjunto para a 223 

proteção integral de criança e adolescente, pessoas idosas, pessoas com deficiência e 224 

situação de risco e desastres naturais. Essa questão de desastres naturais tomou conta 225 

do mundo, estão preocupados com isso. A Presidenta da república fez um protocolo 226 

nacional conjunto que viabiliza metodologia, ações conjuntos, inclusive, recursos 227 

financeiros para as cidades e para os estados. Então, estão propondo que cada cidade 228 

possa criar o seu comitê para ter um locutor com o Governo do Estado e Governo 229 

Federal. A gente já encaminhou isso ao Gabinete do Prefeito. Provavelmente será 230 

chamada uma reunião, o CMDCA e o CMAS têm que estar no comitê, pelo formato do 231 

protocolo nacional, assim como algumas secretarias bases: Assistência, Saúde, 232 

Educação, Seguro, Direitos Humanos, o Gabinete do Prefeito, o EVESCA, todas as 233 

situações. Foi uma agenda bem política, muitos governadores, secretários de estado. 234 

Todas cidades que já receberam dinheiro para fazer algumas dessas ações dos últimos 235 

mês.tinha 150 representantes, governadores, senadores, secretários, a Ministra da 236 

Assistência social Nacional estava lá também, só tinha capa preta. E estávamos lá pelo 237 

CMDCA de Porto Alegre, de última hora, representando o Prefeito. SRA. MARA 238 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 239 

Alegre – UAMPA: E o Estado do Rio Grande do Sul? SR. CARLOS FERNANDO 240 

SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: 241 

Estava representado pela Maria Celeste e pela Presidente da FASE, a Joelse. SRA. 242 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 243 

Porto Alegre – UAMPA: Já entrou nesse programa, já recebeu? SR. CARLOS 244 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 245 

SMGL: Já entrou com o desejo, mas ainda não recebeu. É uma coisa assim, sedes 246 



 

novas de Conselho Tutelar referencial, foi apresentada a maquete, até tirei fotos. Então, 247 

vários municípios do Brasil já manifestaram o desejo e já assinaram o protocolo para 248 

recebimento, mas, de fato, sede feita ainda ninguém. O Prefeito de Macapá foi o 249 

homenageado a receber o termo de recebimento de sede referencial de Conselho 250 

Tutelar, ele já tem o indicativo de começar a construir onde ainda não tem. Assim como 251 

nós temos três regiões para receber essas sedes. Eu e o Carlos Luz fizemos a 252 

atualização, semana passada, para o Vice-Prefeito Sebastião Mello e o Conselho Tutelar 253 

de Porto Alegre. Ainda não temos as áreas legalizadas para receber a construção, que 254 

custa R$ 450 mil cada uma. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 255 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Era isso, pessoal? Para 256 

constar, recebemos na Fazenda um balancete resumido do FUNCRIANÇA, de janeiro a 257 

setembro de 2013. Como é de costume, é, literalmente, um balancete resumido, que para 258 

contador vai ser difícil, imagina para nós meros (Inaudível). Então, continuamos de fato 259 

não recebendo os balancetes que possamos dizer... SRA. ROSANA FERNANDES 260 

NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Qual o mês? SR. 261 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 262 

Presidente do CMDCA: De janeiro a setembro de 2013. Certo? De fato, a gente não 263 

consegue entender e os números são técnicos, insignificantes para o tamanho do 264 

resumo. Ao meu ver, não sei pelo Conselho, receber balanço financeiro do 265 

FUNCRIANÇA nós não recebemos até hoje este ano. Cláudia Lopes, queria falar? SRA. 266 

CLÁUDIA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Sobre os 267 

projetos que estavam na assessoria técnica. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 268 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Tá, já te 269 

passamos. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 270 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Como eu 271 

assisti ao seminário no CRC, que foi voltado para a questão do Fundo do Idoso, da 272 

Criança, como fazer captação, sobre o depósito, fiquei com uma dúvida muito grande. Eu 273 

anotei que no ano de 2012 foram R$ 69,2 milhões captados no FUNCRIANÇA. SR. 274 

CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Quem 275 

deu essa informação? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 276 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: O palestrante. SR. CARLOS 277 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Mas quem era o 278 

palestrante? SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações 279 

de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Depois posso ver o nome. (Falas 280 

concomitantes em plenária). Só quero dizer que eu fiquei em dúvida, só coloquei aqui 281 

porque foi votado lá. Eu preciso saber como se dá essa questão. SR. CARLOS 282 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 283 

SMGL: É correta a informação que a Mara traz. Não sei quem foi o painelista, mas está 284 

correto, porque de 1993 a 2012 são R$ 62 milhões e mais alguma coisa. SRA. MARA 285 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 286 

Alegre – UAMPA: Ah, é todo o período? SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 287 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Isso. Na última vez que 288 

eu vi, o Pastorini fez o último painel que eu assisti, no ano de 2011, ele fez uma 289 

apresentação histórica, que de 1993 a 2011 dava R$ 50 milhões. Como em 2012 290 

entraram doze... Então, é isso mesmo. Na história do FUNCRIANÇA de Porto Alegre 291 

foram R$ 62 milhões acolhidos por destinação renúncia fiscal ou doação espontânea. 292 

SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 293 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Outra coisa, o que eu gostei muito foi a 294 

intervenção do Rogério, onde ele colocava as dificuldades quanto á questão burocrática, 295 

no sentido do próprio Fundo. E questionava porque Porto Alegre tinha que ter CNPJ, aí é 296 



 

tipo empresa, enfim. A gente perdeu muito também a fala, porque ficou muito difícil de 297 

ouvir naquele auditório, ele estava muito lá embaixo, mas ficou a fala entre eles, a gente 298 

não pegou direito. Ele foi muito incisivo nas cobranças dos palestrantes que estavam lá, 299 

que, inclusive, têm o saber,que era um palestrante do Governo Federal, que iria levar os 300 

questionamentos do Rogério para o Governo Federal, para que pudesse retornar em 301 

todos os níveis, para ver essa dificuldade que se tinha aqui, que eram questões legais 302 

mesmo, questões burocráticas que emperravam mesmo. É isso. SR. CARLOS 303 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 304 

SMGL: Embora eu não tenha estado, uma coisa que é importante para o grupo ter 305 

certeza, das andanças que a gente fez, a não teve oportunidade de comentar quando 306 

fomos a Joinvile e a outros lugares, mas o que tem acontecido com alguns fundos da 307 

infância e da adolescência do Brasil gera esse tipo de procedimento do Governo Federal 308 

para as cidades. Por exemplo, São Paulo está arrecadando quase R$ 200 milhões/ano, 309 

mas o cronograma de liberação da Cidade de São Paulo é uma coisa completamente 310 

oposta ao que acontece em Porto Alegre. Na região metropolitana de Porto Alegre, o 311 

repasse financeiro dos fundos da criança para o terceiro setor, ou mesmo para o poder 312 

público, também é um outro tipo de procedimento, que muitas vezes depende de 313 

aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores, os próprios vereadores indicando 314 

quais ONGs receberão o dinheiro. Em Joinville, quando eu e o Presidente estivemos lá 315 

este ano, eles conseguiram modificar, passar para 60 dias de prazo de liberação e 316 

romper com essa cultura que a Câmara de Vereadores que indicava quais ONGs 317 

receberiam dinheiro do Fundo da Criança. Então, o que está acontecendo conosco é que 318 

estamos, por consequência, na maior parte das cidades do Brasil, pelo tipo de 319 

procedimento que eles fazem. Não afirmando aqui que nós temos plenitude ou que 320 

estamos certos do ideal. Nós temos tido equívocos, inclusive, e acho o Gerente Carlos 321 

Luz vai se pronunciar, porque nós fizemos algumas atualizações na semana passada 322 

para cá e queremos uma pauta, senão na próxima executiva, na outra, porque na 323 

semana que vem tem MERCOCIDADES. É para seguinte apresentar uma proposta de 324 

trabalho para os próximos meses em relação ao Fundo, a parte administrativa de Poder 325 

Público, não tem nada a ver com a parte de Conselho. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 326 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 327 

Adroaldo. SR. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores 328 

Jardim Ipiranga e Vice-Presidente do CMDCA: Eu tenho observado muito quando 329 

falam captação para o FUNCRIANÇA, vendo um balancete como este, também não sou 330 

conhecedor, não saberia traduzir. Eu tenho a impressão que a gente poderia começar a 331 

trabalha um pouco sobre as questões seguintes: recurso que entra para o FUNCRIANÇA, 332 

extinguir os que são utilizados por meio de carta de captação, que já são para uma única 333 

instituição que utiliza, mesmo que seja com a melhor intenção, na proteção da criança e 334 

adolescente, mas para uma única instituição, também aquele que a gente chama de livre, 335 

que é realmente decidido e beneficia um grupo maior de crianças e instituições, com 336 

dificuldades maiores, fora, digamos assim. Então, eu vejo o seguinte, nós nunca vamos 337 

saber, considerando as informações, o que realmente o FUNCRIANÇA vem beneficiando 338 

em número de crianças nas instituições. Não é? Eu acho que está na hora da gente 339 

começar a separar (Inaudível). Essas informações são importante, saber realmente o que 340 

o Fundo beneficia, para quando a gente buscar fazer a campanha identificar e 341 

conscientizar a população de que o Fundo da Criança precisa, mas aquelas instituições 342 

com uma necessidade maior e têm dificuldade. Eu acho que isso seria importante. SRA. 343 

OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Mas naquele 344 

outro que els enviam tem o valor livre e o valor do FUNCRIANÇA. Neste contábil aí não. 345 

SR. ADROALDO VENTURINI BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga 346 



 

e Vice-Presidente do CMDCA: Mas a ideia que eu estou querendo trazer é a seguinte, é 347 

conscientizar que mesmo senso utilizado para beneficiar a criança e adolescente, quando 348 

tem uma carta de captação apenas vai dirigido para o número bem menor de crianças em 349 

necessidade, que a gente sabe que o próprio Município não tem como investir mais. SR. 350 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 351 

Presidente do CMDCA: Luz. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo 352 

do CMDCA/FUNCRIANÇA: Eu, enquanto servidor, mesmo dentro das limitações que a 353 

gente tem, a gente tem feito algumas interferências em algumas conversas junto ao 354 

Secretário, sobre a questão do Fundo, da Junta. A gente pretende rever alguns 355 

processos e entra também essa questão do CRC, surgiu outro evento agora. E a gente 356 

tem conversado aqui, internamente, o FUNCRIANÇA está dentro da Secretaria de 357 

Governança, responsabilidade da Governança.  Uma coisa é falar do Fundo das 358 

Crianças, outra coisa é falar do Fundo da Criança de Porto Alegre, isso tem que partir de 359 

nós, é uma questão institucional, não é uma questão pessoal. Então, quem fala pelo 360 

FUNCRIANÇA? Por isso eu te perguntei quem foi o painelista, porque para ele dizer 361 

quanto entrou no FUNCRIANÇA de Porto Alegre, no mínimo tem que estar passando por 362 

aqui, pela nossa secretaria. Então, isso é uma coisa que a gente vai afinar. A questão de 363 

“para onde”, também vai dialogar com uma coisa que a gente vai pensar em fazer, a 364 

gente vai começar a puxar para nós isso, eu vou começar a puxar. A ideia é que a gente 365 

possa passar para o Conselho, uma vez por mês, no mínimo, onde está o processo, 366 

quando foi para a Junta, quando foi repassado, para ter de uma maneira mais clara. 367 

Onde está o processo, porque um ficou 10 dias, o outro 15 dias. Tem que ter um critério 368 

único para todos, não pode ser subjetivo. Então, são coisas que me preocupam, mas a 369 

gente tem discussões internas para que isso se efetive. Sobre o balancete temos que 370 

abrir, porque o que interessa basicamente ao Conselho? E o Adroaldo coloca bem,  para 371 

onde, quanto entrou, quanto saiu, para onde saiu e quando entrou. Isso é importante. A 372 

gente pode abrir isso. A gente vai começar a operar isso por aqui. O ECA diz que o 373 

Ministério Público tem autonomia para questionar o próprio Fundo, no momento que vier 374 

a gente tem que estar preparado. Eu fico muito á frente e tenho feito discussões internas. 375 

Eu não tenho problema de me responsabilizar. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 376 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Eu fico 377 

esperançoso e alegre em ouvir isso do Simões e do Luz, vocês fazem muito bem, porque 378 

a gente tem que estar trabalhando no mínimo na questão do balancete. Aí a gente tem 379 

que tratar do seguinte: governo é governo, quando a gente trata de Prefeitura não 380 

podemos tratar de uma secretaria. O Conselho tem recebido uma troca de emails, 381 

nominando, nós temos um processo com 17 entidades de determinada resolução, entrou 382 

dia 22 para a Junta, pronto para ser pago, só passaria pela Junta para mandar pagar. 383 

Quer dizer, foi pago só dia 04, depois de trocas de emails. Um projeto, de 41 entidades, e 384 

eram 52, virou 41, que entrou dia 24, até hoje não foi pago. Aí a gente tem as 385 

informações de que um chegou dia 22 e outro 24. O que eu quero dizer a vocês? E eu 386 

disse para o Simões, disse para o Secretário, bom, nós temos sob o guarda-chuva da 387 

Secretaria de Governança, que é Prefeitura, a criança e adolescente, mas um entrave 388 

que existe no processo todo é a SMPEO, que não é Governança, é outra secretaria que 389 

entrava o serviço da Governança. Quer dizer, na boca pequena, o culpado sempre vai ser 390 

a Governança, porque está sob a tutela dela a questão da criança em Porto Alegre. A 391 

SMPEO, que é outra secretaria, tranca o sistema, leva no mínimo 30 dias. Bom, nós 392 

temos uma Junta Administrativa que toda vez que a gente manda qualquer 393 

correspondência, email e tal, quem responde sempre é a Fazenda, os membros da 394 

Governança acabam não respondendo. E responde sempre conforme alguma coisa da 395 

Governança; mas, então, tem problema. De novo é outra secretaria que entrava? Quer 396 



 

dizer, aí a Fazenda responde que o problema era o projeto mãe. O outro não teve 397 

problema, mas por que vai ter agora? Então, é 08 ou 80! Eu fico esperançoso em vocês 398 

me dizerem isso. Eu tenho feito essa crítica sempre no sentido construtivo, porque 399 

balancete em janeiro não podia, porque a PROCEMPA não tinha a plataforma e tal, 400 

agora continua não tendo. Vamos ter que de alguma forma coordenar. Dizer quando 401 

entrou e quando saiu, para quem entrou e para quem saiu, quanto foi e quando entrou, 402 

quando saiu, de todos os tipos de dinheiros, é o mínimo que a gente tem que ter e 403 

responder. Com este balancete eu não sei o que tem no Fundo carimbado ou livre, nós 404 

não sabemos. Nós temos com a esperança de fazer um edital em fevereiro, nós vamos 405 

fazer sem valor, mas quem sabe apareça o valor. É a esperança que a gente tem que 406 

apareça o valor. Só com esta transparência, que se for real, Oxalá que seja, essa nova 407 

sistematização da Governança, eu quero crer que vai dar certo. Aproveitando o seguinte, 408 

temos o forte indício que vamos os mudar em dezembro, está tudo encaminhado. Queria 409 

que o Luz desse uma pincelada nisso. Fabrízia. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do 410 

Menino Jesus de Praga: Só uma dúvida. Por exemplo, a carta de captação passa aqui e 411 

é aprovada, quanto tempo leva para ser publicada no Diário Oficial a carta? SR. ANDRÉ 412 

LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 413 

Presidente do CMDCA: O Luz tem que explicar, porque deu um problema com a ACM 414 

na semana passada, a ACM perdeu uma doação grande porque o doador exigia que 415 

além de estar no site estivesse no Diário Oficial. SRA. FABRÍZIA S. DEMO – Casa do 416 

Menino Jesus de Praga: Por exemplo, a minha também, tem auditoria. SR. CARLOS 417 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: A gente nunca 418 

teve esse problema, a gente pode ver. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 419 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Fazer 420 

semanal. SRA. ELIETE DORNELLES BARREIRA – Associação Cristã de Moços – 421 

ACM: É uma carta de captação que foi aprovada em 17 de julho, o doador me ligou e não 422 

estava no Diário Oficial. Então, há quatro meses que não colocam no Diário Oficial. SR. 423 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 424 

Presidente do CMDCA: Tem que ser no máximo semanal, não paga nada, é só mandar. 425 

SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: O 426 

que acontece? A gente tem condições de fazer a resolução e publicar. Assim como as 427 

atas. A nossa prioridade sempre foi, quando sai daqui colocar no site, publiciza e as 428 

pessoas podem doar através do site. A gente nunca tev esse problema com a questão da 429 

publicação. Então, geralmente, deixava para depois. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA 430 

DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: E 431 

acabava não acontecendo? SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 432 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Bom, se em outras épocas não aconteceu, mas a gente vai de 433 

tempo em tempo mandando um pouco. A gente só não publicou porque não tínhamos 434 

maiores problemas. Agora vamos rever esse processo. No DOPA tem uma formatação 435 

diferente para publicar, mas dá para fazer isso. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – 436 

Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: E criar 437 

isso como fluxo para não ter problema. Até porque todos os atos devem estar no DOPA. 438 

SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Vou 439 

aproveitar e falar da mudança. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 440 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A Mara está inscrita. SRA. 441 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 442 

Porto Alegre – UAMPA: É uma fala rápida. Eu só queria cumprimentar esta iniciativa da 443 

Gerência, por conta de que nós, desde janeiro, o Conselho tem se reunido, tem ido na 444 

Governança, tem colocado a importância desse momento de trilhar essas redes que 445 

estão ilhadas. E nós, enquanto Conselho, na pessoa do Secretário Busatto e do Prefeito, 446 



 

eles sempre se colocaram à disposição. A gente sabe que tem momentos que não são 447 

deles, porque tem outra situação. A partir de que aqui começa a preocupação maior, na 448 

questão administrativa, de contar de janeiro a novembro, para o ano que vem o nosso 449 

trabalho vai ser com muito mais fluxo e muito mais resultado para a sociedade de Porto 450 

Alegre, para a criança e adolescente. Eu acho que é isso. SR. CARLOS ALBERTO LUZ - 451 

Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Sobre a mudança, nós já temos a 452 

empresa que venceu a licitação das divisórias. Nós já encaminhamos a compra do 453 

mobiliário. Para fazer as divisórias só precisamos do empenho, aí tem aquelas questões 454 

que se entrar no fluxo normal demora mais. Eu vou ter que ir na Fazenda conversar com 455 

alguém para fazer o empenho, tendo o empenho eu posso chamar a empresa. Eu vou ter 456 

que negociar com a empresa, que depois que a gente chama a empresa tem 20 dias 457 

ainda, mas já comecei a conversar com a empresa que logo que sair o empenho eles 458 

terem a boa vontade de fazer. O mobiliário já foi encaminhado para compra. E a 459 

PROCEMPA, a previsão é que provavelmente sábado a PROCEMPA venha fazer as 460 

instalações, porque não pode trabalhar na rede durante a semana. Vocês vão ter que ver 461 

alguém para vir sábado. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das 462 

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: O Jader! SR. CARLOS 463 

ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem muita coisa 464 

para fazer aqui, não sei se vai dar tempo, mas vocês vão estar de férias. A previsão é 465 

fazer a mudança em janeiro, mas queremos começar em dezembro. A inauguração vai 466 

depender de mobiliário, essas questões todas. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 467 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: O auditório lá 468 

é maior que este aqui? SR. CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do 469 

CMDCA/FUNCRIANÇA: Tem 100m². SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 470 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: E vai ter parede? SR. 471 

CARLOS ALBERTO LUZ - Gerente Administrativo do CMDCA/FUNCRIANÇA: São 472 

divisórias. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila 473 

Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Cláudia, vai. SRA. CLÁUDIA B. LOPES – 474 

Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Esta equipe é neném ainda, estamos 475 

aqui há um ano e pouquinho, a gente vem trabalhando com vocês a questão dos fluxos. 476 

A partir de abril, que foi dado para a Gerência fazer a análise do projeto através da 477 

assessoria técnica, para depois poder estar encaminhando para a Políticas. Assim, 478 

fizemos um relatório de todos os projetos que estavam conosco. Então, hoje podemos 479 

informar que temos três projetos somente. A gente liga e manda emails diariamente para 480 

as entidades sobre a questão dos programas, o relatório. Inclusive, até a lista das 481 

crianças que não tem a data de nascimento conforme pede o requerimento do Conselho 482 

para encaminhar para os projetos. Então, estamos ali esperando para ajudar vocês, as 483 

entidades também a elaborar projetos. Muitas vezes já demos assessoria. Então, são os 484 

projetos que estão conosco: IAPI – Instituto de Proteção a Infância, agendado para o dia 485 

26/11, entrou em 04/11/13. A ACM teve um problema com a lista de crianças, mas já 486 

encaminhamos para a Comissão de Políticas, a questão da data de nascimento. O 487 

Centro de Formação Teresa Verzeri é a mesma coisa, em relação à lista, já 488 

encaminhamos. Estamos com a Moradores da Vila Parque Santa Anita, também está 489 

agendado para o dia 26/11. E estamos com a Associação Brasileira e Cultural e 490 

Beneficente, agendado para o dia 21/11, amanhã. E a Sociedade espírita Lar de Jesus, 491 

para o dia 26/11. E a Internacional Woman’s Porto Alegre, estou fazendo a análise do 492 

projeto que eles encaminharam. Qualquer dúvida nós estamos à disposição para poder 493 

estar dando essa assessoria a vocês. Sou eu e a Sabrina, a Sabrina está se preparando 494 

mais para essa questão dos projetos. Estamos à disposição para qualquer informação. 495 

SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato 496 



 

Grosso e Presidente do CMDCA: Nós passamos processos para a Cláudia e a Sabrina, 497 

a entidade entregou projeto aqui, foi para a assessoria, não é que elas façam a análise, 498 

eles verificam se não há erro de origem. Estão fazendo aquilo que a gente pedia antes, é 499 

agilizar para vir com aqueles erros primários corrigidos. Não adianta vir para a comissão, 500 

ficar 15 dias, um mês esperando. Então, estão acelerando o que geralmente é um erro de 501 

origem. Então, elas vão estar, periodicamente, na plenária para nós já ficarmos sabendo 502 

o que tem com elas. Simões, para matar aí. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – 503 

Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Pessoal, é um 504 

pouquinho alongado o diálogo, mas é necessário. Ontem começou a formação nas redes 505 

da criança de Porto Alegre, daquela parceria FTE, Prefeitura de Porto Alegre, CMDCA e 506 

Conselho Tutelar. Foi ontem, no Centro Vida. Vocês vão receber todas as datas das 507 

regiões. O Centro Vida começou ontem, mas vai ter as capacitação em fevereiro e março. 508 

Dia 21/11 vai ser na zona sul, na Restinga, depois tem uma sequencia em fevereiro e 509 

março, assim vai indo. Então, vocês vão receber esse calendário por email das redes que 510 

já confirmaram a capacitação, é a FTE, Prefeitura, CMDCA que acolheu e a Faculdade 511 

São Judas Tadeu, que está viabilizando esses encontros nos territórios. Não tem custos 512 

para nós, nem para a Prefeitura e nem para o FUNCRIANÇA de Porto Alegre. O que nós 513 

precisamos? Da agenda de um conselheiro que pudesse estar presente em pelo menos 514 

em uma dessas capacitações para participar da abertura. Ontem no Centro Vida quem 515 

abriu foi o Gerente do CAR, o Ramiro, ele é quadro governamental da Governança Local. 516 

É importante, mas a parte não governamental ficou se a presença de um Conselheiro da 517 

Criança e um Conselho Tutelar. Então, a gente queria ver se temos a oportunidade de 518 

um Conselheiro da Criança, até alguém que é do território, que pudesse participar pelo 519 

menos da abertura para avisar – sim, nós do Conselho da Criança. SRA. MARA 520 

VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de Porto 521 

Alegre – UAMPA: Eu sou da Região Norte e estamos inscrito enquanto CMDCA, eu não 522 

sei como fica a chamada. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria 523 

Municipal de Política e Governança Local – SMGL: A gente vai passar por email de 524 

vocês todos, a gente pede que cada um faça a sua agenda e essa possível participação 525 

na abertura desses eventos. Tudo bem, aí começou esse trabalho, vai ter a assinatura de 526 

um termo de cooperação técnica. A gente já fez uma análise aqui na Governança Local, 527 

eu e o Carlos Luz, já vimos tudo que dizia respeito à Prefeitura de Porto Alegre e o 528 

Secretaria já autorizou. A FPE vai anunciar a solenidade com o Governador e a gente 529 

quer ter a presença de vocês, de preferência a maioria para participar dessa solenidade 530 

com o Governador, o Prefeito de Porto Alegre, o Coordenador do Fórum de Entidades de 531 

Porto Alegre para estar junto com a faculdade São Judas Tadeu, Conselho Tutelar, 532 

assinando esse termo neste início de dezembro. Quem não fez a sua inscrição, por favor, 533 

última chance. É no www.18cupulamercocidades.com.br, faz a inscrição online e dia 27, 534 

de manhã, no Hotel Ritter, na frente da Rodoviária, faz o seu credenciamento. Dia 28, 535 

lembrando quem se inscreveu no nosso Eixo Criança e Adolescente/Infância e 536 

Juventude, da qual o CMDCA também tem painel às 8h30min, é no Gigantinho. Então, 537 

não adianta ir para o Hotel Ritter e depois se dar conta que é no Gigantinho, mas tudo 538 

bem, se acontecer isso vai ter um ônibus que vai sair do Ritter e vai levar os desgarrados 539 

para o Gigantinho. Vamos nos organizar para não ficarmos desgarrados e estarmos lá. 540 

Nos dias 28 e 29 a UNICEF fez um contato conosco, propondo pagar o coffee breack, 541 

inclusive o almoço. A gente disse que sim, porque a gente não vai negar comida nunca 542 

(Risos da plenária). Então, vai ter o coffee breack, de manhã e a à tarde, também o 543 

almoço. Dia 29 é para adolescentes e educadores. Não adianta entrar dirigente, pode até 544 

aparecer lá, mas são educadores de SASE, de Trabalho Educativo, de Jovem Aprendiz, 545 

até de creche, de referência, porque os profissionais vão fazer atividades com 546 

http://www.18cupulamercocidades.com.br/


 

adolescentes na quadra do Gigantinho. Então, de preferência esse tipo de profissional, 547 

para poder estar vedo, aprendendo e fazendo nas suas instituições. Se o educador quiser 548 

levar dois, três adolescentes? Pode, pode, não há problema. Então, dias 28 e 29, de 549 

manhã e à tarde, no Gigantinho. Ele fica lá, tem o coffee breack, tem o almoço, tudo 550 

certinho. Nós fizemos um pedido para o Sebastião Melo que aquele grupo que faria o 551 

painel no Ritter sobre turismo e exploração sexual do MERCOSUL, que migre para o 552 

Gigantinho. Então, em princípio, esse pessoal de Buenos Aires vai estar conosco 553 

também. Último aviso, dia 28, às 14 horas, coincidentemente, no mesmo dia do 554 

Mercocidades, no início da apresentação do Conselho Tutelar, no Gigantinho, a Dra. 555 

Denise chamou prefeitos e secretários para assinar o termo de responsabilidade sobre o 556 

enfrentamento à violência sexual e tudo mais. Então, o que pedimos? Se o suplente ou 557 

titular estiver no Gigantinho para acompanhar o início das atividades, que o outro esteja 558 

no MP. É no 5º andar das Torres Gêmeas, o Carlos Luz tem tudo direitinho, para a gente 559 

poder fazer uma demonstração de que estamos levando esse trabalho de uma outra 560 

modalidade. Até porque agora está mudando a coordenação do EVESCA também, para 561 

não deixarmos nenhuma dúvida de que a gente está fazendo uma mudança, também 562 

uma qualificação. Então, são esses os informes, contamos com vocês todos. Está bem? 563 

Antes que perguntem, os painelistas, vimos eles de manhã e à tarde, e se a gente 564 

quisesse, quem tiver disponibilidade de ficar depois das 18 horas, passar o nome ao 565 

Carlos Luz, porque nós vamos fazer um acolhimento, um cuidado com essas pessoas 566 

que vêm de fora, só para passar aquela mensagem de acolhida de porto-alegrense. 567 

Então, quem puder ficar para o jantar, deixa o nome com o Luz. Vem o pessoal de 568 

Recife, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Argentina e outros lugares. De repente não 569 

ficou satisfeito o que viu no painel, quer mais um pouquinho. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA 570 

SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: 571 

Ok. O pessoal da assessoria, as guria,s fizeram uma apresentação, já avisando que 572 

quarta-feira é lá as câmaras temáticas. A primeira é o Joel, ele fez uma pequena 573 

alteração e vai fazer uma pequena alteração. SR. JOEL LOVATO - Instituto Leonardo 574 

Murialdo – ILEM: Até para depois não dizerem que “não era isso que eu queria que 575 

aparecesse no CMDCA”. Já foi enviado para os emails, acabei pegando as informações e 576 

traduzindo em outras planilhas, para ficar mais sintético, com menos informação para 577 

respeitar os 3 minutos. Então, rapidamente é a caracterização do que é o Conselho e o 578 

início do FUNCRIANÇA, o que o FUNCRIANÇA possibilita, onde ficamos encarregados 579 

eu e o André. Depois vamos acertar. A contribuição, é o Pastorini e mais alguém, é na 580 

terceira para a quarta câmara temática. Eu tirei bastantes textos, deixei muito sintético. 581 

Não deixei as informações de cálculos, não é o momento para isso. Fala da questão das 582 

pessoas físicas. Ali fecha a fala do Pastorini. Depois entraria da quinta para a sexta 583 

câmara temática, que confirmem se é esse povo aqui... Ali é ACM, depois eu troco. SR. 584 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 585 

Presidente do CMDCA: Pão dos Pobres e ACM é a terceira. SR. JOEL LOVATO - 586 

Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Depois para onde é destinado, não citaria nomes 587 

de projetos específicos, mas as características. Fecharíamos, o Pão dos Pobres e ACM, 588 

dado o email para maior informações. Na prática são essas projeções que entram. Tem 589 

que ter uma gerência gigantesca para a gente não se perder, porque depois entra 590 

EVESCA, Conselho Tutelar. Somando os grupos que entram nós vamos ter 15 minutos. 591 

Já está mais do que bom, porque não queremos passar uma informação chata sobre nós 592 

mesmos. É lance rápido, entra o CMDCA, é isso e isso, vem o segundo grupo, é assim e 593 

assim, jurídico ou físico. Depois entra o outro grupo – olha, quem colabora, faz sua 594 

colaboração... É isso e isso. Está dado o recado. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES 595 

FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – SMGL: Primeira 596 



 

sugestão, em nível de cor dos slides, vamos escolher cores bem vivas, laranja, amarelo, 597 

uma coisa mais clara. Outra coisa, essa lâmina eu acho bom dividir em mais lâminas com 598 

imagines, criança e adolescente na Educação Infantil, três, quatro fotos. Vamos colocar o 599 

novo endereço, para a gente já demarcar território, um telefone do Conselho ou do Fundo 600 

e um email, que é o que a gente está usando. Ficou com dúvida? Leonardo Truda, sala 601 

tal, telefone e email. Vai ter dúvida, fica dúvidas sempre. Outra coisa, a lâmina do 1% lá, 602 

uma das primeiras, aquela da destinação. Joel, é sempre importante colocar, toda vez 603 

que eu vi esse tipo de apresentação, assim: doação, destinação, contribuição. Destinação 604 

é uma coisa, doação é instantâneo, contribuição também é espontâneo, senão as 605 

pessoas ficam griladas. Então, vai ter gente de grana na plateia e desses próprios que 606 

vão estar apresentando. Destinação é renuncias fiscal, doação é espontâneo, abre a 607 

carteira. E quem entrar na mesa tem que fazer esse comentário, doação qualquer um vai 608 

fazer, destinação é o pessoal vinculado à questão do imposto de renda, pessoa jurídica. 609 

Anualmente mais de 5 mil pessoas doam ao FUNCRIANÇA de Porto Alegre de qualquer 610 

lugar do Brasil. Todo o grupo da rua, eles ficam na pressão, principalmente a Cristiane da 611 

Gerdau, mandando email e ligando, porque eles tem que digitar mais de 5 mil CPFs. 612 

Então, anualmente são mais de 5 mil pessoas que doam para cá. É importante dizer que 613 

não vai cair na malha fina. Ah, mas uma vez caiu! Exceção. Aí o Pastorini vai explicar que 614 

não adianta fazer a destinação ficção, tem que imprimir e não sei o quê. Tinha gente que 615 

achava que estava fazendo. Então, também tem que explicar. SR. JOEL LOVATO - 616 

Instituto Leonardo Murialdo – ILEM: Mas aí não tem com explicar com menos de 5 617 

minutos. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política 618 

e Governança Local – SMGL: É email, telefone e endereço. O Luz vai estar na mesa 619 

avisando os caras das câmaras temáticas da Copa com aqueles bilhetinhos: “Tu tens 5 620 

minutos”; “Tu tens 3 minutos”; “Teu tempo acabou!” Eu vou estar do lado de baixo da 621 

tribuna, de onde vocês vão estar apresentando, cortando os caras também. Então, a 622 

gente vai coibir o máximo que não excedam o tempo, para o nosso temo não ser 623 

consumido por uma sacanagem, ou prolixidade do secretário A, B, C ou D, que pode 624 

acontecer. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 625 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Falta o nosso nome, não em todas as lâminas, 626 

mas para o pessoal identificar. SR. JOEL LOVATO - Instituto Leonardo Murialdo – 627 

ILEM: Acho que tem um slide pronto do CMDCA, acho que dá para trabalhar. Qual a 628 

minha sugestão? Mandar aos emails de vocês, cada grupo insere as imagens que acha 629 

oportuno para aquilo, no dia leva direitinho, repassa para todo mundo. Só tem que 630 

lembrar que o acordo é de 3, 4 minutos, tem que cuidar isso, senão a cada troca de 631 

câmara temática a gente vai entrar para ficar dando discurso, ninguém vai aguentar. A 632 

gente não quer isso no dia. O EVESCA, bem ou mal, também vai citar. Vai ter o 633 

Erradicação ao Trabalho Infantil, que também vai citar. O Conselho Tutelar, 634 

inevitavelmente, vai ter que tocar no nome do CMDCA e FUNCRIANÇA. SR. CARLOS 635 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 636 

SMGL: Eu acho que se conseguir marcar bem o email, o telefone, o endereço, vai entrar 637 

na cabeça das figurinhas – está com dúvida? Vem visitar o Conselho. Aí a gente vai 638 

agendar, se quiser conhecer uma entidade. SR. JOEL LOVATO - Instituto Leonardo 639 

Murialdo – ILEM: Gurias, repassem para todos. só temos que avisar o Pastorini a 640 

questão dos minutos, para não se perder. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO 641 

CANTO – União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: A gente 642 

tinha pensado na Dalva, mas como, provavelmente, vai estar pelo CEDICA. SRA. 643 

FABRÍZIA S. DEMO – Casa do Menino Jesus de Praga: Mas eu acho que ela não vai 644 

estar ainda. SR. CARLOS FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de 645 

Política e Governança Local – SMGL: Quem tiver cartões pessoais e das instituições, 646 



 

levem no evento. Várias vezes fizemos esse tipo de evento, chegou na hora de dar 647 

cartão, de trinta entidades só duas tinham cartãozinho. Depois não adianta chorar. SR. 648 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 649 

Presidente do CMDCA: Mais alguma questão, pessoal? Pessoal, nós estamos com um x 650 

de demandas de projetos entrando para o final de ano. Comissão de Finanças, ficou com 651 

muita coisa? SRA. KAMARA FERNANDES RAMOS – Instituto O Pão dos Pobres de 652 

Santo Antônio: Não, uns quatro só. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 653 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: O pessoal está ligando 654 

para cá, pegando informação com o Luz, todo mundo. Quer dizer, pelo número de 655 

telefonemas, pode até não acontecer mas está se prevendo uma enxurrada de projetos. 656 

O que não conseguir entrar no site, não sei se até o dia 11 já não perde. SRA. 657 

NELCINDA AGUIRRE – Centro de Atendimento Integrado do Morro da Cruz - CAIMC: 658 

E vai se rum longo período de férias. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação 659 

dos Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Mas se não colocar no 660 

site para doação no início de dezembro já era, não adianta janeiro e fevereiro. Ou Poe 661 

até dia 10, 15 de dezembro, já vai estar perdendo, pelo nível das campanhas. Então, 662 

estamos tentando ver se a gente consegue no dia 04 botar tudo que tiver entrado até o 663 

dia 03 na rua. É uma força tarefona, assim.  SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – 664 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: Nós vamos fazer dois 665 

grupos na semana para vem. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 666 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Todas as quartas tem dois 667 

carros para vocês. Vamos tentar chegar às 9 horas, fazer um mata de quem mora, de 668 

repente já pegar o pessoal no caminho, ao invés de vir para o CMDCA já encontrar em 669 

algum lugar. Pode deixar avisado com a Cláudia, com o Jader... SRA. ROSANA 670 

FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: 671 

Não,  a gente vai sair daqui. Na outra quarta o carro demorou muito para chegar. SR. 672 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso e 673 

Presidente do CMDCA: Mas foi problema de trânsito e última pessoa que chegou para 674 

sair, chegou às 10 horas. Também teve um acidente lá. SRA. ROSANA FERNANDES 675 

NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE: O tempo que a 676 

gente sai e o tempo que leva, a gente poderia fazer mais visitas. SR. CARLOS 677 

FERNANDO SIMÕES FILHO – Secretaria Municipal de Política e Governança Local – 678 

SMGL: Mas não pode fazer visita outro dia também, na segunda-feira? Carro tem. SRA. 679 

MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de Moradores de 680 

Porto Alegre – UAMPA: Eu sou da Comissão de Políticas, mas posse ir junto para 681 

orientar. A Dalva não está aí. SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 682 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: A Mara está se colocando 683 

para ir também, podem dividir com mais gente para saírem dos carros. Se tiver quatro 684 

pessoas às 9 horas. Toda quarta-feira ficam reservados dois carros para às 9 horas, é 685 

essa a reserva. Mais alguma coisa? Cláudia Lopes, depois está encerrada. SRA. 686 

CLÁUDOA B. LOPES – Assessoria Técnica do CMDCA/FUNCRIANÇA: Eu quero fazer 687 

uma celebração, porque hoje é dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra. Então, 688 

peguei uma frase, por sugestão do Carlos Simões, para a gente estar pensando um 689 

pouco no nosso dia a dia, baseando-se no Martin Luther King, que foi o líder do 690 

movimento inter-racial mundial: “Cada dia é o dia do julgamento e nós, com nossos 691 

hábitos e nossas palavras, com nosso silêncio e nossa voz, vamos escrevendo 692 

continuamente o livro da vida. A luz veio ao mundo e cada um de nós deve decidir se 693 

quer caminhar na luz do altruísmo construtivo ou nas trevas do egoísmo. Portanto, a mais 694 

urgente pergunta a ser feita nesta vida é: O que fiz hoje pelos outros?” Que a gente 695 



 

possa estar levando isso para todo o âmbito da nossa vida, seja profissional ou pessoal, 696 

que a gente possa sair daqui com esse pensamento, o que estamos fazendo aqui. 697 

(Aplausos da plenária). SR. ANDRÉ LUIZ DA SILVA SEIXAS – Associação dos 698 

Moradores da Vila Mato Grosso e Presidente do CMDCA: Muito bom. Encerrada.  699 

 700 

 Encerram-se os trabalhos e os registros taquigráficos às 16 horas. 701 

 702 

 703 

Taquígrafa: Patrícia Costa Ribeiro 704 

Registro nº 225257/2003 - FEPLAM  705 

TG Tachys Graphen – CNPJ 10.133.150/0001-07. 706 


