
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

 Ata nº. 044/2014 2 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 3 

reuniram-se para Assembleia Ordinária na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 4 

Criança e do Adolescente do Município de Porto Alegre, sito Travessa Francisco 5 

Leonardo Truda, nº 40, 22º andar – Centro de Porto Alegre, sob coordenação do vice-6 

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

CIVIL/ATENDIMENTO DIRETO: Simone Oliveira – Associação dos Moradores da Vila 8 

Mato Grosso; Davi Jonatas da Silva – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 9 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA; Adroaldo Venturini Barboza – Associação de 10 

Moradores Jardim Ipiranga; Lisete Felippe – Casa do Menino Jesus de Praga; e Dalva 11 

Franco – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP. CONSELHEIROS 12 

DA SOCIEDADE CIVIL/ATENDIMENTO INDIRETO: Roberta Gomes Motta – 13 

Associação Cristã de Moços – ACM; Rosana Fernandes Nunes – Associação de Pais 14 

e Amigos dos Excepcionais – APAE; Alcema Oliveira Moreira – Associação das 15 

Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul – ACBERGS; Jorge Roberto Do Santos – 16 

Rede de Integração e Cidadania – RINACI; Lea Boss e Iolanda Leal – Federação 17 

Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS; Mara Verlaine Oliveira do Canto Rosa Helena 18 

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

CONSELHEIROS DO GOVERNO: Otília Henz de Abreu – Secretaria Municipal da 20 

Fazenda – SMF; e José Bernardi – Secretaria Municipal de Direitos Humanos – 21 

SMDH. DEMAIS PRESENTES: Er e Luiz Henrique Frota – Administrativo do 22 

CMDCA/FUNCRIANÇA. PAUTA: 1 – Leitura da Planilha da Plenária Anterior e 23 

Solicitação de Complementação de Ata; 2 – Debates e Deliberações: Comissões, 24 

Finanças, Políticas e Reordenamento; 3 – Informes. Após assinatura da lista de 25 

presenças o Sr. Vice-Presidente deu início aos trabalhos (Quorum às 14h30min). SR. 26 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 27 

Vice-Presidente do CMDCA: Boa tarde a todos, conselheiros. Vamos dar início a nossa 28 

última reunião ordinária desta gestão e ano de 2014. Nós queremos iniciar agradecendo 29 

à colaboração de todos os conselheiros durante este biênio. Queremos agradecer a todas 30 

as instituições que fizeram esta composição e o trabalho desenvolvido até a presente 31 

data. Nós queremos ressaltar as secretarias também com sua participação. Foi uma 32 

gestão que teve diversos avanços, sobre tudo na democratização, no acesso, em pensar 33 

em todas as instituições, sejam pequenas ou grandes, mas todas que trabalham na área 34 

da infância e d juventude. Ressaltando sempre o trabalho direto com a criança, com o 35 

adolescente. Eu acho que ficam diversos legados desta gestão. Eu acho que também a 36 

questão de termos sido a gestão que encarou a Copa do Mundo no Brasil e em Porto 37 

Alegre, foi um exemplo de trabalho e dedicação de todos conselheiros. E as próximas 38 

gestões tenham este caráter de doação, de empenho na causa da criança e do 39 

adolescente de Porto Alegre. Quero agradecer, particularmente, a cada um de vocês pelo 40 

tempo que a gente conviveu, foi um tempo muito oportuno, de grande aprendizado para 41 

mim, enquanto pessoa, enquanto conselheiro também, foi meu primeiro ano neste 42 

Conselho. Eu gostei muito de ter convivido com cada um de vocês, aprendi muita coisa, 43 

tanto na vida pessoal quanto na profissional. Apesar dos meus embates, de repente das 44 

diferenças de alguns pontos de vista eu sempre me pautei em querer mostrar o que eu 45 

penso e aquilo que acredito. Em nenhum momento quis desviar o olhar da atenção á 46 

criança e ao adolescente. Eu acho que na medida do possível consegui ter essa 47 

compreensão dos meus colegas. Fica minha gratidão e estima a todos. então, a gente 48 



 

pode fazer no final um momento de reflexão e para alguma fala adicional. Agora vamos 49 

passar para a pauta, que são as comissões. COMISSÃO DE REORDENAMENTO SRA. 50 

ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 51 

APAE: Programa Aprendizagem, a gente deu continuidade no sentido da avaliação da 52 

Aprendizagem. A maioria das instituições foram visitadas, hoje vamos passar a Fundação 53 

O Pão dos pobres, que realiza os seguintes cursos que estão anexos no registro do 54 

anexo: auxiliar administrativo, músico intérprete, serralheria, manutenção de 55 

computadores, auxiliar de marceneiro, mecânico automotivo de veículos leves, 56 

gastronomia, formação profissional para o varejo, vendedor de comércio varejista. Todos 57 

constam no anexo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 58 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Alguma dúvida sobre o processo? 59 

Então, vamos colocar em votação. Aqueles que são favoráveis aos cursos constantes no 60 

processo, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? APROVADO por 61 

unanimidade. SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 62 

dos Excepcionais – APAE: A outra é o PROJETO PESCAR, informamos que foi 63 

solicitado pela Comissão de Reordenamento os documentos sem o processo. SRA. 64 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Não tinha 65 

capa para abrir processo, mas como a gente fez a visita ficou faltando só o parecer. SR. 66 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 67 

Vice-Presidente do CMDCA: A documentação está completa e a capa vai ser 68 

providenciada? SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos 69 

dos Excepcionais – APAE: Sim, para não deixar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 70 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 71 

Só peço que na próxima plenária registrem o número. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 72 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Nós solicitamos e nos prometeram que 73 

vai constar. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila 74 

Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Não, eu digo que é melhor ser lido o 75 

número do processo na próxima plenária, para que conste em ata na primeira plenária. 76 

SRA. ROSANA FERNANDES NUNES – Associação de Pais e Amigos dos 77 

Excepcionais – APAE: Então, executam os cursos: manutenção veicular 03, 78 

manutenção veicular 04, informática e manutenção de microcomputadores, venda e 79 

atendimento ao cliente 05, venda e atendimento ao cliente 06, venda e atendimento ao 80 

cliente 07, venda e atendimento ao cliente 04 e venda e atendimento ao cliente 02. 81 

montagem e manutenção de bicicletas, serviços gráficos, legista 02, operação para o 82 

comércio, operações para o comércio, serviço administrativo 04, serviço administrativo 83 

05, serviço administrativo 07, operações para a indústria, serviço de informática web 84 

designer. É isso, todos constam no processo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 85 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Algum 86 

esclarecimento? Podemos colocar em votação? Então, aqueles que são favoráveis à 87 

aprovação dos cursos e registro dos mesmos no Conselho, por favor, levantem a mão. 88 

Contrários? Abstenções? APROVADO por unanimidade. Fica a ressalva de na próxima 89 

reunião ordinária fazer a leitura do número do processo. SRA. DALVA FRANCO – 90 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Vou fazer a leitura do nosso 91 

relatório, documentos em posse da Comissão de Reordenamento para serem entregues 92 

para a próxima gestão. Analisar documentos: ASSOCIAÇÃO REDE DO CIRCO, 93 

SOBESP, INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTO DAS CRIANÇAS, 94 

INSTITUTO APRENDER E TRABALHAR, MITRA, CONFEDERAÇÃO DO BRASIL DE 95 

RAKIDO, GRUPO DE ARTE DANÇA E EXPRESSÃO DO NEGRO, ASSOCIAÇÃO SOL 96 

MAIOR, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA PITINGA, ASSOCIAÇÃO DE MULHERES 97 

BOAS AMIGAS, ASSOCIAÇÃO RIO-GRANDENSE DE APOIO AOS OPERADOS 98 



 

BARIÁTRICOS, FUNDAÇÃO TAURUS, INSTITUTO BRASILEIRO DE AMPARO AO 99 

EXCEPCIONAL IBRAMEX, CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRO GLÓRIA, 100 

ASSISTÊNCIA BENEFICENTE CRISTÃ DE APOIO AO PROJETO ASPIRANTE DE 101 

CRISTO e SOME. São 16 instituições para analisar documentos e duas instituições para 102 

visitar: GERAR – GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO 103 

e CENTRO COUNITÁRIO INFANTIL IMAGINAR E CRIAR DA VILA LEÃO. De 104 

Aprendizagem, as instituições que deveriam entregar os formulários, que não entregaram, 105 

a gente nem listou, porque vai do interesse da instituição também, né. Rosana, tem o 106 

IATE CLUBE BELÉM NOVO que estamos encaminhando para arquivamento, nós 107 

recebemos o Sr. Binato, fizemos as orientações, demos 30 dias, foi em 22/10 que 108 

atendemos ele, teria até novembro para nos trazer os documentos, não trouxe e nós 109 

estamos encaminhando para arquivamento. Em 2015 ele solicite desarquivamento e 110 

proceda. Só para constar em ata isso. Só não citamos o motivo aqui, são 18 processos 111 

no armário da Comissão de Reordenamento. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 112 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Ok. A 113 

Comissão de Políticas. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de Integração e 114 

Cidadania – RINACI: A comissão deu retorno de processos, recebeu a visita da 115 

Fundação Tênis também. Alguns devem estar sendo votados na Comissão de Finanças 116 

hoje. Todos conselheiros devem ter recebido um email do Itaú, veio da assessoria do 117 

Itaú: “Caro Presidente do Conselho e gestores do Fundo, referente ao Programa Itaú 118 

Criança informamos que a campanha foi realizada com sucesso. Em breve informarei os 119 

valores finais que serão depositados, tanto referente à doação dos funcionários pessoa 120 

física e tanto das empresas do Itaú/UNIBANCO. A exemplo do que realizamos no ano 121 

passado, anexei o modelo do recibo padrão para a conferencia de CNPJ do Fundo, 122 

inclusão do logotipo do CMDCA/FMDCA e nome do Presidente Gestor responsável pela 123 

assinatura do documento. Destaco que a caixa via SEDEX contendo duas vias dos 124 

recibos impressos será enviada até 30/12 para o endereço que tiver sido fornecido. Por 125 

isso peço a gentileza de conferir todos os dados, inclusive, endereço e o CEP. Por fim, 126 

considerando que os depósitos acontecerão na conta do Fundo no dia 23/12 ou 29/12, 127 

peço a gentileza ao retornar o email informando o nome, telefone fixo e celular da pessoa 128 

que estará de planta e responsável por me tender no Conselho ou no Fundo no período 129 

das festas de fim de ano, pois há a necessidade de algumas confirmações de dados, pois 130 

no ano passado tive alguns transtornos por conta de férias e ausências em período 131 

crítico, quando as empresas resolvem de fato finalizar as doações. Qualquer dúvida estou 132 

à disposição”. Eu acredito que alguns conselheiros tenham recebido. Então, que 133 

informem quais as pessoas que estarão no Fundo para dar a informação. Quanto à 134 

assinatura, se for depois do dia 30 vai mudar a gestão. Então, teria que informar a nova 135 

gestão, por isso estou trazendo para a plenária. SRA. DALVA FRANCO – Instituto 136 

Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Poderia informar a eles que até dia 30 137 

é um presidente, depois é outro. SR. JORGE ROBERTO DO SANTOS – Rede de 138 

Integração e Cidadania – RINACI: É dinheiro que vai entrar para o Fundo. SR. DAVI 139 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-140 

Presidente do CMDCA: Entendi que são duas informações, uma confirmação de 141 

depósito e pedido de informação dos funcionários que estarão aqui. Essa questão de 142 

depósito eu acredito que não seja com o CMDCA. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 143 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu acho que é com a UPEO. SR. DAVI 144 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-145 

Presidente do CMDCA: Tem que apurar qual a área que cuida disso e informar o nome 146 

da pessoa responsável. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 147 

Fazenda – SMF: Sim, para eles se dirigem ao setor. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – 148 



 

Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: 149 

Então, vamos encaminhar este email ao setor. Era isso? COMISSÃO DE FINANÇAS. 150 

SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: INSTITUTO 151 

DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA, Projeto Educando para a Vida, solicitam 152 

o valor de R$ 241.241,94. A comissão é de parecer favorável com retenção de 5%. 153 

Projeto de manutenção. É Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. SR. 154 

DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e 155 

Vice-Presidente do CMDCA: Era isso? Algum esclarecimento? Então, quem é favorável 156 

ao parecer da Comissão de Finanças, por favor, levante a mão. Contrários? Abstenções? 157 

APROVADO com 01 abstenção. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã 158 

de Moços – ACM: Projeto do INSTITUTO VIDA SOLIDÁRIA. É um projeto que teve 159 

várias alterações, já passou por diversas comissões, fizeram todos os ajustes e a 160 

comissão é de parecer favorável ao projeto no valor de R$ 210.600,00, com retenção de 161 

5%. Eles vão gastar basicamente com recursos humanos. É aquele, ele retirou a parte 162 

médica e ficou apenas o pagamento para assistente social, psicóloga e administrativo. 163 

Tem essa orientação do parecer da Política. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 164 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Então, 165 

vamos colocar em votação. Aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão, por 166 

favor, levantem a mão. Contrário? Abstenções? APROVADO por unanimidade. SRA. 167 

ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de Moços – ACM: FUNDAÇÃO 168 

TÊNIS, solicita no Projeto Tênis e Cidadania, na sua versão cinco, o valor de R$ 169 

2.657.484,26, com retenção de 5%. A Comissão de Finanças é de parecer favorável. Eu 170 

fui olhar para ver o que era, achei o valor um pouco alto, mas é pagamento dos 171 

coordenadores, estagiários, monitores, responsável técnico, itens de bolas, raquetes, 172 

redes e ainda a questão de brinquedo para as crianças, para a festa de Natal e Páscoa. 173 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 174 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Algum esclarecimento? SRA. DALVA FRANCO – 175 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Pode ser comprado 176 

presente? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 177 

Eu acho que não é presente, é a festa. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação 178 

Cristã de Moços – ACM: Diz aqui, a palavra é festa e presentes. SRA. DALVA FRANCO 179 

– Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Deve ser comprado em 180 

lotes. Retiro a minha dúvida. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação Cristã de 181 

Moços – ACM: Deve ser algo institucional eu não dou presente. SR. DAVI JONATAS DA 182 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 183 

CMDCA: Mais alguma dúvida? Então, em processo de votação. Aqueles que só 184 

favoráveis ao parecer da comissão, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? 185 

APROVADO com 02 abstenções. SRA. ROBERTA GOMES MOTTA – Associação 186 

Cristã de Moços – ACM: ACM MORRO SANTANA, a comissão é de parecer favorável 187 

ao Projeto Centro de Atendimento Módulo II, no valor de R$ 315 mil, com retenção de 188 

10%. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 189 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Alguma dúvida, pessoal? Então, aqueles que são 190 

favorável ao parecer da comissão, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? 191 

APROVADO com 01 abstenção. SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 192 

da Fazenda – SMF: Terminou. Só tem um projeto que chegou hoje para nós, que eu 193 

quero trazer para a plenária, que é o seguinte: LARCANJE – LAR DA CRIANÇA E DO 194 

ADOLESCENTE MENINO JESUS. Ele tinha um projeto que terminou a carta no dia 195 

31/12/2013. Eles tinham a Resolução nº 017/2011, que autorizava fazer a captação até 196 

31/12/2013. Essa instituição em 20/08/2014 enviaram uma correspondência para cá 197 

pedindo que fosse transferida desse que se extinguiu, de R$ 7.331,81. Nós acolhemos, aí 198 



 

eles mandam o plano de aplicação. Desse período de 20/08 até hoje, o primeiro dia que 199 

chegou foi 03/12, aí analisando hoje pela manhã, porque nós pedimos o plano de 200 

aplicação, chegando hoje eu verifiquei essas datas e já passou dos 180 dias. Eu não fiz o 201 

despacho da comissão, porque eu quero trazer de novo para decidirmos em conjunto. 202 

SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 203 

Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Nós temos o valor? SRA. OTÍLIA HENZ DE 204 

ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Ele mandou o valor de 27 e pouco, 205 

é a ideia que ele tinha para receber, mas a comissão não tinha analisado de que já havia 206 

expirado o prazo. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu 207 

Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Nós solicitamos o plano. (Falas 208 

concomitantes em plenária). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da 209 

Fazenda – SMF: No ano passado nós discutimos muito, porque a empresa que fez o 210 

depósito disse que fez o depósito errado. Não era para o LARCANJE, era para a Santa 211 

Casa. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – União das Associações de 212 

Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Não, é outro. Esta questão foi de valor. Eu 213 

lembro perfeitamente disso. Deve ter passado em junho, julho. (Falas concomitantes em 214 

plenária). SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: 215 

Teve outra discussão. O vencimento da carta é em 31/12/2013, ele pediu em agosto, 216 

50%. Eu acho que esse processo ficou de agosto até agora no limbo. Então, o que eu 217 

proponho é nós colocarmos em votação, dos R$ 27.381,81, reter 50%, igual a R$ 218 

13.665,90. Eu fiz esse cálculo, porque na Comissão de Finanças houve um outro caso 219 

que o pedido foi anterior a 180 dias, mesmo a gente analisando (Inaudível). Foi outro 220 

caso que nós analisamos. Agora eu olho as datas e confirmo. SR. DAVI JONATAS DA 221 

SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do 222 

CMDCA: Então, qual o parecer? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal 223 

da Fazenda – SMF: É de liberarmos o valor de R$ 13.675,90, que é 50% do valor. A 224 

gente já libera aqui e vi para a UPEO. Aí a gente não tranca a instituição. SR. DAVI 225 

JONATAS DA SILVA – Creche Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-226 

Presidente do CMDCA: Então, em votação, aqueles que são favoráveis à proposição da 227 

conselheira Otília, por favor, levantem a mão. Contrários? Abstenções? APROVADO com 228 

01 abstenção. Mais algum processo? Algum informe? SR. ADROALDO VENTURINI 229 

BARBOZA – Associação de Moradores Jardim Ipiranga: Pessoal, quero manifestar 230 

que no período em que estive aqui encontrei pessoas bem interessantes, parceiras, 231 

aprendi bastante com vocês. Dependendo da minha proposição algumas questões ainda 232 

ficaram pendentes, mas avançamos em alguns pontos, foi bem produtivo. Eu vi que este 233 

Conselho tem um valor importante para a Cidade, mas também vi que tem instituições 234 

que precisam entender melhor a disparidade que hoje a sociedade ainda por um longo 235 

tempo possa ter, a diferença entre uma instituição organizada e aquelas que tentam se 236 

organizar. Eu tentei deixar essa mensagem de defesa, de preocupação com instituições 237 

menores, que não conseguem muitas vezes enxergar um pouco adiante. Foi nisso que 238 

me pautei sempre. Fico com a sensação de que ajudei um pouco. Espero que as pessoas 239 

que venham ocupar estas cadeiras consigam pelo menos não desfazer esta ideia que 240 

deixamos aqui, tentamos igualar algumas instituições que não estão presentes e nós 241 

estamos aqui. Quero agradecer por este período unto., boa sorte para quem continuar, 242 

que faça o melhor por todos nós. SRA. MARA VERLAINE OLIVEIRA DO CANTO – 243 

União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA: Eu queria solicitar o 244 

que pedi na semana passada para o Simões, que é o certificado da UAMPA, da 245 

participação da COPA, que nós tivemos uma participação, que foi um trabalho de 246 

experiência e que foi um retorno muito bom para nós. Infelizmente, a nossa sede 247 

incendiou e estamos resgatando, queremos obter este certificado. Ganhamos a medalha 248 



 

da Cidade, que se perdeu e outras situações. Então, para ficar registrado que nós 249 

gostaríamos de receber o certificado, porque na época eu e a Rosa Helena estávamos 250 

em outras atividades e não conseguimos ir para receber. E dizer que tenho certeza que o 251 

CMDCA de Porto Alegre está avançando, isso foi dito quando nós entramos nesta 252 

gestão, mas eu penso que tem que avançar muito mais, principalmente no sentido de 253 

(Inaudível) do Conselho. Eu sou representante de entidade e passei por diversos 254 

conselhos, estou em um Conselho Estadual representando outra entidade. E os 255 

conselhos estruturados têm muito mais compromisso com as coisas da sociedade. E eu 256 

digo por experiência, nós estamos aqui como uma parte do controle social, mas ainda 257 

voluntariamente. Sendo este conselho estruturado financeiramente, esses valores são 258 

repassados tanto para o servidor público que está aqui para que venha a se esmerar ais 259 

na questão da criança e adolescente, que é o ideal, quanto para a sociedade civil, que 260 

viemos da base, da rua, do dia a dia, para se somar aqui. Então, deixo registrado este 261 

momento, porque nós tentamos nesta gestão para que este Conselho fosse e visse os 262 

seus conselheiros como atores de uma promoção, inclusão, de controle social, tanto do 263 

Município quanto de (Inaudível), para que a gente pudesse valorizar o trabalho de cada 264 

um. Também fazer outra menção, o que a gente não conseguiu, que foi o regimento 265 

interno deste Conselho, que está totalmente defasado, é um regimento que está na 266 

década de 90. A Cidade mudou, nós avançamos, muita coisa aconteceu e tivemos um 267 

engessamento, não conseguimos avançar também na questão da mudança do regimento 268 

interno. Então, é isso, agradecer à participação, ao crescimento que eu tive aqui 269 

enquanto pessoa e enquanto entidade, porque a UAMPA sempre se fez presente, mas 270 

ficamos fora este ano por conta de um critério de presença, que nós não pudemos 271 

cumprir, porque 75%, temos presença, mas não alcançou o critério do Fórum. Nós 272 

tivemos muita dificuldade financeira por conta do não repasse do Município para a nossa 273 

entidade e os diretores que tiveram que arcar, e arcando tivemos que priorizar, e para 274 

priorizar nós tivemos que ficar com as nossas filiadas. Então, é isso e obrigada. SRA. 275 

SIMONE OLIVEIRA – Associação dos Moradores da Vila Mato Grosso: Eu gostaria de 276 

lê representar vocês uma mensagem de Natal do papa Francisco: “O Natal costuma ser 277 

sempre uma ruidosa festa. Entretanto, se faz necessário o silêncio para que se consiga 278 

ouvir a voz do amor. Natal é você que se dispõe todos os dias a nascer e deixar que 279 

Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você quando suas forças resistem aos 280 

ventos e às dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal quando suas virtudes são 281 

cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal quando chama, congrega, reúne. A 282 

luz de Natal é você quando uma vida de bondade, paciência e generosidade consegue 283 

ser luz a iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do natal quando consegue entoar 284 

e cantar sua mensagem de paz, justiça e amor. A estrela guia do natal é você quando 285 

consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os Reis Magos quando 286 

conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é 287 

você quando consegue também a sua harmonia interior. O presente de Natal é você 288 

quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. 289 

O cartão de Natal é você quando a bondade está escrito em um gesto de amor de suas 290 

mãos. Você será os votos de feliz Natal quando perdoar, restabelecendo a paz, mesmo a 291 

custo do seu próprio sacrifício.  A ceia de Natal é você quando sacia de pão a esperança 292 

de qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal quando consciente, humilde, 293 

longe de ruídos de grande celebrações em silêncio recebe o Salvador do mundo. Um feliz 294 

Natal e a todos que se preocupam (Inaudível). Papa Francisco”. (Aplausos da plenária). 295 

SRA. ROSA HELENA CAVALHEIRO – União das Associações de Moradores de 296 

Porto Alegre – UAMPA: Queria repartir com vocês também uma frase: “Para Deus todos 297 

somos iguais e amado por ele. Portanto, sigamos todos os preceitos de Deus com 298 



 

humildade e amor ao próximo”. Feliz Natal! (Aplausos da plenária). SRA. OTÍLIA HENZ 299 

DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Eu tenho para vocês aqui o 300 

resultado financeiro de janeiro a outubro... (Risos da plenária). Ai, o que foi? Ai, que coisa 301 

horrível, vocês vão rir de mim? SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 302 

Divina Providência – IPSDP: Oh, materialista! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 303 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: É que antes da despedida eu tinha isso para 304 

entregar a vocês. Perdão, perdão! SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da 305 

Divina Providência – IPSDP: Volta à realidade! SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – 306 

Secretaria Municipal da Fazenda – SMF: Então, são todas aquelas informações que 307 

vocês já conhecem, repasse de pagamentos, doações, destinações, tudo o que foi feito 308 

no FUNCRIANÇA. Até o mês de outubro nós temos R$ 4.155.000,00. Nós temos um 309 

trabalho que foi feito, apesar das pessoas não terem ido nas reuniões  foram feitas na 310 

Prefeitura, o retorno em termos de pessoas pedindo como se faz a doação. Eu acho que 311 

todo mundo me toma como referencial, porque eu entro no prédio e passo o dia inteiro 312 

ensinando as pessoas fazerem doação. Saio do prédio e as pessoas continuam 313 

conversando comigo para saber como fazer doação. Acho que vem uma boa grana dos 314 

servidores da Prefeitura. Temos uma agenda com o Prefeito, com o vice-Prefeito. SRA. 315 

DALVA FRANCO – Instituto Pobres Servos da Divina Providência – IPSDP: Vai pedir 316 

para eles também? SRA. OTÍLIA HENZ DE ABREU – Secretaria Municipal da Fazenda 317 

– SMF: Sim! Eles têm destinação de imposto de renda que podem fazer. Eu pedi uma 318 

agenda para que eles façam a destinação. Todas as ações são muito importantes, 319 

porque se tivermos dinheiro para dar suporte para as nossas crianças é melhor ainda. 320 

(Aplausos da plenária). Outra coisa, eu vou pedir para o Carlos o certificado da UAMPA, 321 

também para a Dalva que não recebeu. Eu me comprometo de ligar. Outra coisa, vou ser 322 

chat de novo, ontem eu vim de novo até esta instituição para a Comissão Executiva e não 323 

aconteceu. Vim eu e o Carlos Simões. Ficamos conversando, inventando coisa, até que o 324 

Carlos Simões me convidou, já que estávamos ociosos aqui, para ir ao COMUI, porque 325 

ele ia representar o Secretário. Chegando lá, a Presidente que eu não vou lembrar o 326 

nome... A Dilciomar, estava dando um discurso e tal, aí pedi a palavra, como sempre, 327 

porque eu tenho que falar um pouquinho, eu disse que a minha preocupação enquanto 328 

conselheira da criança, que eu treinei o meu olhar nesses dois nos e meio que estou 329 

aqui, é com os idoso soltos por estado Cidade e que estão sendo abandonados. Eu disse 330 

que nós poderíamos, eles enquanto conselheiros do idoso, poderiam disponibilizar um 331 

verba para a FASC fazer um projeto nos moldes do Ação Rua para o idosos. E daquela 332 

reunião saiu a proposta de um grupo de trabalho para fazer esse trabalho dentro da 333 

FASC com o dinheiro do COMUI para tirar os idosos da rua. Então, o que eu aprendi no 334 

Conselho da Criança? Muitas vezes a gente só precisa treinar o olhar, isso vocês me 335 

ensinaram. Agradeço muito e o que depender da minha pessoa enquanto Otília, estando 336 

em qualquer lugar, eu vou estar defendendo as nossas crianças, vou estar procurando 337 

ajudar no que for. Na segunda-feira eu estava em uma reunião com o Prefeito (Inaudível), 338 

que é uma proposta bem ampla da Cidade e tal, nós estávamos em uma mesa com 10 339 

pessoas, doadores, e eu disse ao Prefeito que estava aguardando a destinação. Eu 340 

quero que vocês saibam que o meu propósito de trabalho é sempre penando em vocês, 341 

no nosso Conselho e no trabalho que a gente desenvolve. (Aplausos da plenária). SRA. 342 

LEA BOSS DUARTE – Federação Espírita do Rio Grande do Sul – FERGS: Quero 343 

agradecer ao aprendizado, principalmente em relação às instituições mais experientes, 344 

que tem toda uma gama. Peço desculpas em relação a algum momento que a gente mais 345 

(Inaudível), mas isso faz parte do nosso aprendizado. Eu acho que uma das coisas que 346 

eu aprendi muito nesse convívio com a sociedade civil, porque eu venho de um treino 347 

acadêmico, as pessoas que eu trabalho, próximas de mim tem uma intelectualidade 348 



 

(Inaudível) e aqui eu aprendi a conhecer as pessoas, cada um com a sua maneira de 349 

falar, sua maneira de discutir. Eu tive a grata surpresa de ver que as instituições tinham 350 

um trabalho muito (Inaudível). Na nossa concepção de transformação moral e (Inaudível). 351 

Então, não interessa o que a gente tem e sim o que a gente é. Agradeço ao aprendizado 352 

com todos vocês. (Aplausos da plenária). SRA. DALVA FRANCO – Instituto Pobres 353 

Servos da Divina Providência – IPSDP: Também quero agradecer, desejar um feliz 354 

Natal, um feliz ano novo para todo mundo. Acho que tivemos um ano difícil, mas, ao 355 

mesmo tempo, como dizem os padres da minha instituição, a divina providência sabe o 356 

que faz e este ano por mais difícil que foi nos fez crescer como profissionais, como 357 

pessoas, como conselheiros. Então, tivemos alguns embates, mas todos nós crescemos. 358 

Não entendendo que tenhamos fracasso em nenhum momento. A gente simplesmente 359 

não alcançou o objetivo que entendíamos ser o melhor, mas foi o objetivo que tinha para 360 

aquele momento. Então, agradecer a parceria de todos e que a gente se encontre por aí, 361 

porque quem é realmente defensor dos direitos da criança e do adolescente não está só 362 

aqui por estar ocupando uma cadeira, mas sim em todos os espaços, conselhos, 363 

audiências públicas, todas as demandas nas quais formos chamados vamos estar-nos 364 

encontrando. Então, que a gente possa nos encontrar muito em 2015, até mais para 365 

festejar do que para lutar e brigar pelos direitos da criança, mas que a gente possa sim 366 

no dia 12/06 que não temos mais crianças no trabalho infantil, no dia 18/05 que não 367 

temos mais crianças exploradas sexualmente e possamos não ter essas datas 368 

simbólicas, mas sim só para comemorações. SR. DAVI JONATAS DA SILVA – Creche 369 

Comunitária Sonho Meu Vila Tronco 1 Postão e Vice-Presidente do CMDCA: Bom, 370 

dessa forma terminamos 2014 e gostaria, para encerrar, que todos dessem as mãos para 371 

agradecer e rezarmos um Pai Nosso.                 372 

 373 
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