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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

PORTARIA N 54/2022

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE, no 

uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 2, X e no art. 27, §§ 1° e 2° da Lei Federal 

n°13.019/2014 e no art. 27 do Decreto Municipal n 29.129/2017, RESOLVE:

Art. 1 Tornar sem efeito a portaria n 50/2022, publicada no Diário Oficial do Município n 8.287 de 18 

de maio de 2022.

Art. 2 Designar os servidores constantes da tabela abaixo para, sob presidência do primeiro, compor 

a Comissão de Seleção do Chamamento Público, que tem por objeto à Implantação e Execução do 

Projeto Piloto de Intervenção Social, Intitulado “Moradia Assistida - Reinventando Caminhos”.

NOME VÍNCULO MATRÍCULA FUNÇÃO

RAVENA DE MELO LIMA SERVIDOR ESTATUTÁRIO 3132073 PRESIDENTE

CARINA ALMEIDA 
MORAES GAZAR 
BARBALHO

SERVIDOR ESTATUTÁRIO 3158929 MEMBRO TITULAR

ROBERTA CRISTINA 
ARAUJO PADRE RANGEL

SERVIDOR ESTATUTÁRIO 3062159 MEMBRO TITULAR

ADRIANA CORREIA DE 
JESUS

SERVIDOR ESTATUTÁRIO 3132164 MEMBRO SUPLENTE

Art. 3 São atribuições da Comissão de Seleção o processamento do chamamento público e o 

julgamento das propostas, conforme Lei Federal n 13.019/2014 e Decreto Municipal n 29.129/2017.

Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - 

SEMPRE, em 23 de maio de 2022.

DANIEL RIBEIRO SILVA
Secretário em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N 354ª

Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, reuniram- se em Assembleia Geral 

Ordinária de número 354ª às 09h42min, através do aplicativo Microsoft-teams, os membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA Salvador: 1- Tatiane/SEGOV; 

2-Ana Batista/SEMOB; 3-Sheilla/SPMJ; 4-Eliene/SMS; 5-Mateus/HC; 6-Renildo /Brisa-IBCM 07- 

Claudio/SEFAZ; 08-Sarita/FJS; 09- Ana Paula /SMED; 10-Mariana/União Santa Cruz;11-Adriana/

SEMPRE;12- Michele/ ACE; 13- Edileuza/AEEC. Gildásio/Cintia/ACOPAMEC - Não conseguiram cessar 

a reunião; falta justificada de Ailton /AEEC, conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1- 

Aprovação das ATAS; 2-Relato das Câmaras Técnicas; 3- Biênio 2022/2024; 4 - Atualização das Leis 

do CMDCA; 5- O que ocorrer. A presidenta saúda a todos os presentes desejando uma ótima reunião 

e procedendo com a chamada para verificação de quórum. Após confirmação de quórum, dá boas 

vindas aos demais participantes e avisa que a reunião está sendo gravada, conforme determinação 

em plenária, e sobre a importância de manterem os microfones fechados, que só seja aberto quando 

forem fazer o uso da palavra, visando facilitar os trabalhos. Solicita a colaboração para respeitar o 

tempo máximo de 05(cinco) minutos, assim oportunizar a todos que desejem fazer o uso da fala, bem 

como encerrar a sessão no horário previsto que é às 12 horas. Inicia com o primeiro ponto de pauta 

1- Aprovação das ATAS AGO 353, AGE 257. Aprovadas por unanimidade. 2- Relatos das Câmaras 

Técnicas - O conselheiro Mateus Russo (HC), relator da Intercâmara de Infraestrutura e Legislação 

informa que não haverá relato, em virtude de ainda não ter havido reunião; A conselheira Sheilla 

Alban, coordenadora da Intercâmara técnica de Politicas Públicas, Orçamento e Fundo, comunica que 

não haverá relato, pois também não houve reunião. Tatiane (SEGOV), relatora da Câmara de Registro 

e Inscrição procede com leitura do relatório de reunião ocorrida no dia 07 de abril de 2022, contando 

com participação da técnica Rosineide e dos conselheiros: Ailton, Ana Paula, Mateus, Tatiane, 

justificada as ausências de: Eliene, Renildo e Sarita.  A reunião iniciou às 09h e 20 minutos e foram 

migrados para whatsapp devido alguns membros com dificuldade de conexão. O Coordenador Ailton 

acatou a sugestão para viabilizar a reunião. Após analise da lista foi deliberado o enviou de e-mail 

para alertar as instituições que estão com registros vencidos, além disso, até final de abril será 

publicado as instituições com registro válido e realizado coquetel de certificação dia 29/4 às 10h, ou 

conforme disponibilidade do centro cultural que será confirmado pela presidente do CMDCA. Foi 

sugerido que alguma instituição possa fazer uma apresentação, além disso, a câmara percebeu a 

necessidade de retificar na resolução o nome da AEEC e também incluir um prazo de 30 dias para 

cumprimento de diligência para renovação ou primeiro registro. Não atendido neste prazo, será 

arquivado tendo a instituição de recomeçar todo procedimento. Quanto as visitas técnicas, a câmara 

observou que é necessário organizar para retorno presencial, por isso, irá requerer da SPMJ o carro 

fixo e 3 (três)  assistentes sociais para dar conta do fluxo, porque saíram 3 assistentes sociais, no 

inicio deste biênio, e não foram substituídas ainda, visando organizar o processo de retorno 

presencial, mas no momento considera importante manter online para dar celeridade considerando 

que   possuía 23 instituições aguardando a visita até dia da reunião. A resolução 2 também será 

agilizada e as peças para substituição no site será enviada pelo coordenador Ailton, considerando 

que já foi aprovada. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada por volta das 11h 20min. 

Tatiane informa que tem duas questões que foram tratadas na reunião e que já tem retorno, por isso 

gostaria de saber se já informa agora ou se primeiro aprova o relatório para depois passar as 

informações adicionais. Renildo (IBCM) pergunta quais seriam essas informações adicionais. Tatiane 

(SEGOV) responde que seriam sobre o que foi lido no relatório, algumas respostas que já foram 

dadas, tipo o carro para visitas, o espaço para reunião com as instituições, são informações que 

foram modificadas do dia 07 de abril para hoje 20/04. Renildo (IBCM) sugere que seja feita a 

aprovação do relatório primeiro e depois as informações posteriores. Ana (SEMOB) argumenta que 

esse cenário que mudou são respostas concretas, então pensa que seria viável já apresentar esse 

retorno. Renildo (IBCM) diz que o relatório é a ata do que foi discutido no dia e não deve ser alterado, 

mas que as respostas serão colocadas na ata da assembleia Tatiane (SEGOV) concorda  e faz votação 

do relatório da Câmara de Registro e Inscrição, que é aprovada  por unanimidade. Segue com os 

pontos do relatório que houve alteração, após reunião: 1- Sobre o envio dos formulários para 

substituição no site, o conselheiro Ailton já fez essa alteração com novo formato, que foi aprovado; 

2- Sobre carro fixo para demandas do Conselho, já foi aprovado e liberado, ficando no aguardo agora 

de 03 assistentes sociais para dar o apoio nas demandas; 3-Sobre o evento do dia 29/04, às 10 horas, 

infelizmente neste dia só há disponibilidade para o horário de 15 horas. Então é necessário fazer 

essa alteração de 10 para 15 horas; 4- Informa sobre uma empresa de captação de recursos que 

procurou o Conselho para apresentar seus serviços e ela sugere que se abra espaço para que a 

mesma apresente sua proposta nesta assembleia e se for possível e viável que ela se faça presente 

no evento do dia 29/04, para que possa ter esse momento com as instituições, que estão certificadas 

pelo CMDCA. Renildo (IBCM) diz que em relação ao carro, que o CMDCA recebeu uma doação de uma 

Doblô, do MPT, há alguns anos atrás, e esse carro estava com problemas e em virtude disso, o 

colegiado havia deliberado pela doação para a instituição Pérolas de Cristo. A Secretária atual não 

havia se pronunciado antes, mas depois se posicionou que a doblô poderia ser utilizada, que estaria 

no pátio da SEMGE, pronta para ser consertada e não para ser doada, que na gestão anterior, como o 

veiculo estava quebrado e a prefeitura não tinha recurso disponível para consertar, colocou um carro 

fixo para o Conselho. Então gostaria de saber, da SPMJ, quando será feita essa manutenção da Doblô, 

para que possa ser utilizada, visto que existe a necessidade deste Conselho. O outro ponto que 

gostaria de trazer é sobre a empresa de captação de recursos, diz que já houve entidades e empresas 

com esse proposito e que o fluxo era passar pela Intercâmara primeiro e só depois ser apresentada 

em assembleia, pois não pode haver vinculação direta do CMDCA, mas socialização com as 

instituições para que tenham esse contato direto, caso haja interesse. Na época o Conselho não 

permitia o repasse para o captador, porém atualmente já é possível, após aprovação de Resolução 

específica, em consonância com o que determina o MRSOSC e o CONANDA. Diz que não se opõe a 

essas ações, mas que é preciso ter esse cuidado. Tatiane (SEGOV) agradece e passa a fala para a 

convidada Vera, representante da instituição Lar Pérolas de Cristo. Vera verbaliza que sobre a doação 

da doblô, até hoje ela não consegue entender, pois a instituição participou  de todos os trâmites que 

seriam necessários para que a doblô fosse doada para a instituição, onde foi publicada Resolução 

com deliberação do CMDCA com a indicativa , visto que havia mais de 06(seis) anos com o veiculo 

parado no pátio. Na época houve aprovação do MPT, aprovação da procuradoria do município, tudo 

isso antes de ter sido aprovado pelo colegiado do CMDCA e depois de um ano, para surpresa de todos, 

houve essa resposta da secretária, dizendo que o objeto não era inservível e que a prefeitura iria 

consertar. Então pensa que houve uma manobra suja, porque se já tinha passado por todos os 

tramites da doação, inclusive pelo MPT, que foi o doador. Continua dizendo que uma resolução, 

quando é aprovada no CMDCA, por unanimidade, nem o gestor público pode desconsiderar, dai fica se 

perguntando se é justo que um equipamento que foi doado, para contribuir no trabalho com crianças 

e adolescentes, continue no pátio se deteriorando, isso porque antes de se pleitear a doação, foi 

solicitado o conserto do veiculo para uso do Conselho e a Secretaria, na época, disse em audiência, e 

isso consta na ata , que esse veiculo não mais seria consertado, foi dado como inservível, por isso foi 

colocado uma outra doblô, que ficou a disposição do Conselho, deste então. Agora, quatro anos após, 

surge esse parecer, com o único intuito de impedir que a doação se concretizasse, então deixa esse 

registro, pois sentiu essa necessidade, para que essa decisão seja repensada. Finaliza dizendo que 

elaborar politicas publicas, para crianças e adolescentes, é o papel do CMDCA,  que Tatiane, enquanto 

presidente do Conselho, deveria cobrar a publicação do OCA - Orçamento de Crianças e adolescentes 

- que ele foi publicado em 2018, após provocação do CMDCA, mas existe uma Resolução que obriga o 

gestor público fazer essa publicação anualmente e como ela representa a gestão, sua pergunta é 

sobre o que tem sido feito para trazer transparência para o orçamento de criança e adolescente. 

Agradece. Tatiane (SEGOV) pergunta se a convidada teve esse retorno sobre a doblô. Vera (convidada) 

responde que não teve, muito embora tenha sido solicitado, o que soube foi que a secretária mandou 

um oficio informando que o veiculo não foi considerado inservível, mesmo após todo o rito que foi 

feito, mas não houve retorno oficial, do processo que estava sendo tramitado para aquisição do 

veiculo ou concessão, nem pela SPMJ e nem pelo CMDCA. Tatiane (SEGOV) pergunta se houve o 

requerimento, pois ela não tem muitas informações sobre o caso. Renildo (IBCM) diz que tem 

algumas informações sobre o processo, que na época a SPMJ consultou a SEMGE sobre os tramites 

da doação e a mesma respondeu que bastava que a CAD e a SPMJ oficializasse a questão do veiculo 

ser servível ou inservível, já que o CMDCA deliberou sobre a doação, entretanto foi no período 

eleitoral e havia vedação legal de fazer naquele momento, mas após a eleição, como houve a 

mudança de secretária e equipe, o processo não foi adiante mesmo com a consulta. Na ultima 

manifestação que houve,  esta que a convidada se referiu a pouco, teve a informação que o veiculo, 

que antes estava inservível e não havia interesse no conserto, agora estava servível e seria 

consertado,  por esta razão ele faz o questionamento de quando seria consertado, porque se mantiver 

o primeiro parecer, que continua inservível, sugere que se faça logo a doação e assim o Conselho 

consiga seu carro fixo, sem nenhum impedimento. Tatiane (SEGOV) informa que vai buscar essa 

informação para proceder com essa devolutiva oficialmente. Quanto a questão do orçamento, o 

CMDCA teve o cuidado de criar um GT para acompanhar o orçamento público, junto a câmara de 

vereadores, mas que não se recorda quem são os membros, lembra que ela e o Conselheiro Gustavo, 

compõem essa comissão, que vem  acompanhando e vai dar continuidade, pois sabe que sem 

orçamento não tem como efetivar politicas publicas para crianças e adolescentes. Agradece a 

participação de todos e comunica que o representante da empresa de captação de recursos não esta 

presente na reunião, que ele havia dito que talvez só pudesse ficar até 10 horas, pois teria outra 

reunião, mas vai convidá-lo para participação na reunião da Intercâmara de Politicas Públicas e 

posterior a isso, seguir com os encaminhamentos, porém o evento do dia 29/04, ficaria sem a 
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participação deles, pois acredita que não haverá tempo hábil. Mateus (HC) pergunta sobre o horário 

do coquetel e se já esta tudo certo. Tatiane (SEGOV) informa que será às 15 horas e que a única coisa 

pendente é alguma instituição para fazer uma apresentação, que inclusive se alguma instituição, 

presente na assembleia, tiver interesse, pode se pronunciar.  Vania (convidada) se apresenta, 

enquanto representante da RENAPSI, informa que trabalha com adolescentes vulneráveis e gostaria 

de participar, mas primeiro queria entender como vai funcionar. Tatiane (SEGOV) agradece e diz que, 

após aprovação do colegiado, ela entrara em contato para explicar a dinâmica. Pergunta se mais 

alguém tem interesse. Vera (convidada) diz que tem uma banda de percussão, que foi fruto de um 

financiamento do CMDCA/FMDCA, que embora já tenha finalizado o financiamento, ela ainda mantem 

com varias crianças de 10 a 12 anos e seria uma oportunidade de mostrar esse trabalho maravilhoso. 

Tatiane (SEGOV) pergunta se alguém se opõe que as duas instituições façam as apresentações na 

abertura do coquetel, que será realizado no dia 29/04, às 15 horas, no Centro Cultural da Câmara dos 

vereadores. Aprovado por unanimidade. Tatiane comunica as duas instituições: RENAPSI e Lar 

Pérolas de Cristo, que entrará em contato para definição dos detalhes.  Segue com o terceiro ponto 

de pauta: Eleição para o Biênio 2022/2024 - informa sobre a necessidade de abertura do edital, que 

vai eleger os novos conselheiros de direitos da sociedade civil, bem como a comissão que vai 

conduzir o processo. Continua dizendo que em observação aos processos anteriores, verificou se que 

a comissão é formada por 04/05 membros, verificando a paridade. Renildo (IBCM) diz que a ultima 

comissão foi formada por Vera e outro integrante da sociedade civil porque consideram que é um 

processo da sociedade civil e sugere manter a comissão com 02 conselheiros da sociedade civil e 02 

técnicos do CMDCA, não por haver qualquer desconfiança dos representantes do governo, mas por 

entender que se a sociedade civil não interfere na indicação do governo, que também fica a vontade 

nessa confiança do governo com a sociedade civil, que de antemão a IBCM e a ACOPAMEC, já com 02 

anos de mandato, não poderão participar desse novo processo, por esses motivos, em tratativas da 

sociedade civil, ficou definido a participação de Brisa e Gildasio na comissão, onde a conselheira 

Brisa poderá se manifestar pessoalmente, mas o conselheiro Gildásio, não conseguiu acessar a 

reunião. A sugestão e que se forme a comissão, se análise o edital e que se faca uma assembleia 

extraordinária para apresentação e aprovação do edital, inclusive para definição dos prazos e 

cronograma com a possibilidade das instituições se organizarem e resolverem as pendencias, junto 

ao CMDCA, para participação no pleito. Brisa (IBCM) diz que reitera a fala do conselheiro Renildo, que 

se coloca a disposição para participar da comissão, que é preciso, de fato, manter esse espaço de 

confiabilidade e confiança paritário. Sheilla (SPMJ) diz que diante da fala do conselheiro Renildo e da 

Conselheira Brisa, quanto trata da questão da paridade, ela entende que por se tratar de uma ação do 

Conselho, e não apenas da sociedade civil, acha que a questão da paridade deve ser respeitada. 

Continua dizendo que historicamente, ela não sabe dizer da ultima eleição porque ela não 

acompanhou, mas nas anteriores sempre houve a participação da sociedade civil e do governo na 

comissão, até por uma questão compartilhamento, troca e agilidade do processo, logo ela não vê a 

impossibilidade na representação dos conselheiros governamentais nesse processo. Vera 

(convidada) diz que faz suas as palavras do conselheiro Renildo, que não há ingerência, quando os 

membros governamentais são indicados, então no momento que vai estar se elegendo a sociedade 

civil, não vê a necessidade da paridade, já que a sociedade civil não interfere na indicação do governo, 

então acha que deve ser da mesma forma para que se faça valer o país democrático de direito. Outro 

ponto que ela apresenta é sobre a certificação das instituições, que se pudesse fazer uma busca ativa 

com as instituições que estão irregulares, inclusive disponibilizando oficinas, nas prefeituras bairro, 

porque ao longo desses anos várias instituições foram deixando de renovar o certificado de registro 

e a seu ver o CMDCA precisa cuidar dos membros do Conselho. Mateus (HC) diz que já havia sinalizado 

que a instituição que ele representa já retornou com suas atividades presenciais, acha que as 

instituições ficam muito penalizadas com as reuniões virtuais, pois apresentam algumas fragilidades, 

como por exemplo, a internet, que em algumas comunidades é muito frágil, hoje mesmo tem algumas 

faltas de conselheiro, por questões dessas fragilidades, como é o caso do conselheiro Gildasio, que 

teve dificuldades por conta das chuvas que acaba refletindo diretamente no acesso a internet. Diz 

que concorda com a fala do conselheiro Renildo e de Vera, que não há ingerência da sociedade civil 

na indicação de representação do governamental, que não participam em nada nesta questão, então 

entende que da mesma forma que Brisa falou, acredita na paridade da igualdade da  indicação, como 

sociedade civil, eles vão estar na comissão para eleger, entre eles,  representantes da sociedade civil, 

por isso entende que não se faz necessário essa paridade. Brisa (IBCM) por uma questão de ordem, 

ela gostaria de deixar claro que em sua fala anterior, a palavra “paridade”, não fez relação a 

proporção igualitária na composição de membros da comissão e sim, em relação aos processos de 

composição das comissões. Tatiane (SEGOV) diz que gostaria de trazer, a titulo de esclarecimento, 

como disse em sua fala inicial ela tinha observado os históricos das eleições anteriores, já que 

precisava abordar essa temática na pauta e, de fato, não houve a participação do governo na ultima 

eleição, porém nas anteriores, sempre houve paridade e garantia da presença dos conselheiros 

governamentais e, no momento, observando o regimento interno, observou que, essa liberdade  e 

autonomia da sociedade civil é na hora da escolha do presidente, então vai ter esse momento onde a 

sociedade civil vai decidir quem será o presidente. Sobre a questão de paridade, é uma fala que a 

sociedade civil vem tendo ao longo dessa gestão, e os conselheiros governamentais tem sido flexível 

nessa inclusão, mesmo o regimento interno não prevendo, paridade nas comissões, por isso fica 

surpresa com esse desejo e manifestação de não ter a paridade em um momento que considera 

importante, a participação paritária dos conselheiros e a participação da equipe técnica, inclusive o 

presidente, se for o caso, pode ser da sociedade civil, sem problema algum, mas não vê porque 

excluir os conselheiros governamentais, caso algum tenha interesse, pois nem sabe se haverá 

interesse, que ela particularmente não tem nem interesse e nem disponibilidade, que talvez esteja 

até fazendo uma discussão desnecessária, porque não sabe se haverá interesse. Eliene (SMS) diz que 

na verdade ela já foi contemplada com a fala de Tatiane, pois até onde ela sabe a sociedade civil tem 

total autonomia na escolha do seu presidente com assembleia exclusiva, mas só para deixar claro, na 

escolha do governo é indicação do executivo, não há necessidade de compartilhamento das 

indicações, mas na comissão, ela concorda com o que foi dito, mesmo que não haja interesse, acha 

importante abrir para que as pessoas se pronunciem Renildo (IBCM) diz que não se trata de questão 

de excluir os representantes do governo, no ultimo processo foi uma decisão da sociedade civil, após 

uma discussão interna e sob  influência de outros movimentos relacionados ao CONANDA e por 

entender que era um momento da sociedade civil se revisitar, não existe nenhum problema com a 

participação dos governamentais, até porque, como foi dito, as decisões e recursos vão passar pela 

assembleia, mesmo que haja divergências o interesse é pelo fortalecimento do CMDCA e nesse caso 

é pelo fortalecimento da sociedade civil, conduzindo a escolha das entidades da sociedade civil, mas 

nunca de excluir ou não querer que os membros governamentais façam parte. Só para tirar essa 

impressão e como foi muito bem pontuado, nem mesmo sabe se os governamentais vão querer 

participar, mas apenas para chamar a atenção da importância desse crescimento e fortalecimento, 

enquanto sociedade civil. Mateus (HC) diz que vai só complementar a fala do conselheiro Renildo, o 

ato da eleição, em si, tem fundamentalmente um principio educativo, então acha imprescindível 

trazer a sociedade civil para configurar essa comissão de eleição e responsabilizá-la fazendo 

entender que são participes e devem estar atuantes, visto que são representantes da sociedade civil, 

neste biênio, e caminhando para o próximo, onde estará a frente da presidência, em tempo que se 

ocorre esse fortalecimento, enquanto comissão integral da sociedade civil, estará havendo essa 

chamada a responsabilidade, com cunho educativo  para que se entenda o que é o processo e 

efetivamente, acompanhar com esse empoderamento, acredita que seja mais por esse ângulo e de 

forma alguma seria com a ótica de exclusão dos conselheiros governamentais . Tatiane (SEGOV) diz 

que foi muito bom poder ouvir a todos, esclarecer e tirar todos os ruídos e já que não há objeção na 

participação dos membros do governo, então é possível seguir para vê a quantidade dos membros da 

comissão e quem tem interesse. Conforme a fala do conselheiro Renildo alguns conselheiros não vão 

poder seguir e por isso manifestaram interesse. Renildo (IBCM) confirma e diz que o conselheiro 

Gildásio, que infelizmente não conseguiu entrar até o momento, nem ele e nem Cintia, mandaram 

print, no grupo, informando que estão com dificuldades no acesso, mas tanto ele, quanto Brisa já tem 

dois mandatos e manifestaram interesse em compor a comissão. Tatiane (SEGOV) confirma que as 

indicações da sociedade civil são Gildásio e Brisa e pergunta se alguém do governo tem interesse. 

Sheilla (SPMJ) se manifesta dizendo que, ela e Luciana têm interesse de compor a comissão. Tatiane 

(SEGOV) diz que então, fica formada a comissão, para eleição do novo colegiado, com representação 

de Brisa /IBCM, Gildásio /ACOPAMEC, Luciana e Sheilla (SPMJ), continua dizendo que achou 

interessante a sugestão do conselheiro Renildo de puxar uma assembleia extraordinária para 

apresentar a minuta do edital, pede que a comissão se reúna de forma célere, contando com o apoio 

dos técnicos do CMDCA, para que possa apresentar na próxima AGE a aprovação e publicação, daí 

seguir, pois atualmente com o Sistema É Salvador tudo tem que ser tramitando, e como essa 

tramitação só pode ser feito por servidores, ficou feliz, pois as conselheiras são justamente da SPMJ, 

secretaria responsável por todos os trâmites, caso haja necessidade de algum apoio ou suporte 

administrativo. Pergunta ao conselheiro Renildo sobre período de inscrição, se tem algum prazo 

estabelecido Renildo (IBCM) informa que não, normalmente se vê a data da posse e a comissão 

estabelece os prazos com cronograma e demais ações constantes no edital. Chama atenção apenas 

para que as instituições se atentem para os certificados com registro vencido. Tatiane (SEGOV) 

agradece pelos esclarecimentos e contribuições e diz que até o final do mês haverá o envio dos 

e-mails para alertar as instituições com registros vencidos e a publicação e certificação das 

entidades com registros válidos. Informa que tem alguém mandando mensagem que tem interesse 

na formação da comissão, mas ela não identificou quem seja. Renildo (IBCM) informa que é Fabiana 

(convidada) e Tatiane (SEGOV) esclarece que a comissão é composta apenas por conselheiros de 

direito. Segue com o próximo ponto de pauta. 4-Atualização das Leis do CMDCA- diz que conforme 

resgate do conselheiro Renildo, o regimento interno e algumas leis do CMDCA, já foram atualizadas 

na gestão anterior e colocadas no site para consulta pública, mas o tempo passou e acabou não 

sendo validada, então ela queria trazer de volta esse trabalho, que já foi feito, para que o colegiado 

possa olhar novamente, talvez colocar de novo na consulta pública, para também ficar respaldado 

nessa gestão e seguir com as publicações, então gostaria de alinhar para que possa agilizar.  Pensa 

que,  como se passou muito tempo, seria interessante rever e pactuar um prazo para publicação, no 

site, como foi feito com a Resolução dos indicadores, ou seja, colocar na aba de consulta publica para 

que as pessoas possam acessar e mandar suas contribuições pelo e-mail do CMDCA, pois assim 

agiliza o recebimento das sugestões. Sheilla (SPMJ) diz que visando otimizar, sua sugestão é,  ou 

estar montando uma comissão rápida, para fazer essa análise do material que já tem ou fazer uma 

reunião integrada da Intercâmara de Politicas públicas  e Infra estrutura e Legislação para análise do 

material e apresentação na próxima assembleia Renildo (IBCM) diz que Sheilla já o contemplou em 

algumas questões, que esses documentos tinham sido discutidos e elaborados pela Intercâmara de 

Infra estrutura e legislação, juntamente com a técnica e lembrando que eles precisam ser 

socializados com o departamento da Casa Civil, que faz a verificação com as leis anteriores, então 

seguindo o que foi dito, levar para esse fórum, apresentar na assembleia e levar para consulta 

publica, que é o ideal. Vera (convidada) diz que participou da elaboração e revisão do regimento, 

enquanto vice-presidnte, na gestão de Risalva Teles, juntamente com o Ministério Público, Defensoria 

Pública e demais conselheiros da época, que, após todos os ritos, foi pra publicação, mas nunca foi 

publicado e ai ela se pergunta se, mais uma vez,  vai se fazer um trabalho, que já foi feito,  feito por 

muitas mãos, várias reuniões e varias assembleias. Sheilla (SPMJ) diz que o ultimo regimento do 

Conselho é o de 2018, que acredita ter sido publicado em 2019, após passar por todas essas 

instancias listadas pela convidada. Só queria fazer esse esclarecimento, pois não é mais utilizado o 

anterior. Vera (convidada) diz que o que foi publicado, não foi o revisado, se a conselheira lembra que 

teria que ser feito retificações e pergunta se vai zerar tudo que foi feito. Sheilla (SPMJ) informa que a 

questão agora é alterar a Lei, pois o regimento revisto não poderia publicar alguns itens, por conta da 

Lei, que era antiga, sendo esse ponto que a presidente e o conselheiro Renildo trazem. Nada esta 

sendo zerado, muito pelo contrario, já esta bem avançado, só vai se fazer as adequações, com as 

modificações ocorridas durantes esses anos, principalmente com a pandemia. Tatiane (SEGOV) 

reforça que o objetivo é validar o que já foi feito, e se por algum motivo não se conseguiu emplacar a 

aprovação, mas agora vai se trabalhar para se fazer isso ainda nessa gestão, pois, querendo ou não, 

quem chega não quer pegar algo pronto, produzido por outra gestão para assinar, então acaba 

querendo ter esse cuidado de olhar, de conferir, mas não de desprezar e sim valorizar. Esclarecido 

esse ponto, diz que a conselheira Sheilla trouxe duas sugestões, mas, a seu ver, essa integração das 

duas câmaras: politicas publicas e legislação é muito boa, porque sempre que teve essa junção, deu 

super certo e a coisa fluiu, então acha que será mais objetivo e rápido do que se formar uma nova  

comissão, mas segue verificando o que o colegiado acha melhor e , se necessário, fazer votação, caso 

alguém não concorde com  a junção das duas câmaras, analisar os dispositivos, fazer as contribuições 

e trazer para aprovação, na próxima assembleia . Pergunta se alguém se opõe, no que ninguém 
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contesta. Aprovado por unanimidade. 5-O que ocorrer Tatiane (SEGOV) informa que os conselhos 

tutelares sofreram muitas alterações, ao longo desses anos, desde a posse em 2020, ate a presente 

data com o processo complementar, que ocorreu em 2021, e algumas solicitações de exoneração e 

alterações. Então muitos que eram titulares, não são mais e muitos que eram suplentes, passaram 

para titulares, dai apresenta a proposta de aprovar e publicar o quadro atual de Conselheiros 

tutelares, titulares e suplentes para facilitar o acesso pela rede. Em relação à posse dos conselheiros, 

eleitos, no processo complementar, que também não aconteceu, por várias questões, principalmente 

por conta das restrições do período da pandemia, mas o fato é que eles já estão trabalhando e muitos 

deles nem estão mais na condição que estava. Sugere que se faça um ato para assinatura do livro, 

que ainda não foi assinado, só para poder fechar esse ciclo e não deixar pra gestão que vem., uma 

coisa simples, mas que precisa oficializar e que pode acontecer ate no Conselho. Faz  votação, 

aprovado por unanimidade. Outra questão, trazida pela conselheira Brisa, que ela gostaria de 

reforçar, é sobre o edital do MPT/CMDCA, então nas próximas assembleias vai ser trazido, como 

pauta fixa, pra poder estar atualizando, pois apesar de solicitar a  equipe para ter o cuidado de 

informar as instituições individualmente, suas posições nos status, acha importante também se 

trazer essas atualizações para o colegiado e assembleia, então a partir da próxima assembleia já vai 

ser colocado como pauta fixa e espera que já  possa apresentar ou dizer que os pagamentos já foram 

realizados. Por hora  o despacho judicial já saiu, com a sentença favorável, Continua falando sobre o 

Edital MPT/CMDCA 2, informa que a comissão esta analisando as propostas que foram recebidas e os 

documentos, que ainda hoje haverá reunião para continuidade das análises. Mateus (HC) diz que quer 

provocar o CMDCA, em relação ao próximo mês, maio laranja, que trata sobre o abuso sexual contra 

crianças e adolescentes, que  a pandemia só contribuiu para o aumento dos indicadores, então quer 

chamar a todos para uma reflexão e decisão de que ação o Conselho pode estar desenvolvendo, 

desde já, ele se coloca a disposição, inclusive já tem algumas ideias, que precisam ser alimentadas e 

articuladas. Tatiane (SEGOV) acha a ideia excelente, diz que inclusive pode haver essa articulação 

com a SPMJ, ver com a coordenação da Infância as ações que estão previstas e unir forças, pois 

quanto mais se faz ação conjunta, mas se fortalece nas iniciativas. Vera (convidada) solicita que sua 

fala conste em ata, pois presenta dois pontos de fundamental importância, primeiro sobre o fluxo de 

acolhimento, que Foi votado no CMDCA e disseram que foi socializado para que fosse efetivado, mas 

infelizmente não foi, pois essa pandemia desconstruiu muita coisa que já estava engatilhado, mas 

como a conselheira Sheilla tem essa memória de elefante, solicita que ela faça esse resgate sobre o 

fluxo de acolhimento, bem como o formulário de encaminhamento para crianças para tentar impedir 

que medidas protetivas sejam feitas, sem o conteúdo necessário para que as Unidades de 

Acolhimento possam atuar e devolver a criança em tempo hábil para seus lares; o segundo ponto é 

muito grave e pede que todos fiquem bastante atentos para sua fala. Esta se vivendo um caos, porque 

na pandemia o número de criança e adolescentes que adoeceram por conta do confinamento e outras 

questões foram muitos e ela recebeu do ano passado, para cá em media, 08 (oito) crianças com 

transtorno de boderline, elas estavam se mutilando em casa e como não existe, infelizmente o apoio 

da saúde no que tange absorver no Capsia essas crianças, estão se colocando essas crianças em 

unidades de acolhimento como se não existisse a Lei anti manicomial e a própria violação de direitos 

com esse afastamento dessas crianças e adolescentes dos seus lares por apresentarem esses 

transtornos, então ela apresenta essa denuncia ao CMDCA e verbaliza que tem vários ofícios do 

Capsia, onde eles respondem, referendados pelo P.A. psiquiátrico, da necessidade dessas crianças 

serem tratadas  um ambulatório e não em um pronto atendimento de urgência e diz ter vários ofícios, 

onde o Capsia responde que não pode absorver por excesso de demanda e ela esta falando de 

violação de direitos gravíssima e não pode ficar na esfera de uma unidade de acolhimento, isso ela, 

que tem muitas formas de acessar o dispositivo, imagine uma família,  na sua casa, onde esse publico 

esta atentando, constantemente, sobre sua própria vida e infelizmente a resposta é   por excesso de 

demanda não pode absorver, mesmo com encaminhamento do pronto atendimento psiquiátrico 

solicitando o tratamento de urgência, então esse Conselho precisa se posicionar, a situação não é só 

do Pérolas de Cristo, são varias instituições e familiares com seus acolhidos e filhos se mutilando e 

infelizmente não esta se conseguindo o mínimo, que é um atendimento digno, na área de saúde 

mental. Finaliza dizendo que deixa as provocações e acredita que esta no local certo, pois o Conselho 

é um espaço de defesa de direitos de crianças e adolescentes. Tatiane (SEGOV) solicita que as 

pessoas se organizem, pois gostaria de registrar o momento, através de uma foto. Sheilla (SPMJ) fala 

que primeiro em relação ao maio laranja, trazido pelo conselheiro Mateus, que enquanto coordenação 

colegiada do FETIPA também vai discutir sobre essa temática, que o CMDCA tem assento  no Fórum  

e paralelo ao que o FETIPA vai estar realizando tem  o 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso 

e exploração sexual de crianças e adolescentes, que o Conselho também vai estar nessa ação, nesse 

apoio como representação. Sobre a fala de Vera, que foi muito bem pontuada, ela lembra que essa 

temática foi tratada na Intercâmara de politicas públicas no mês passado, porque algumas demandas, 

em relação às Unidades de acolhimento, chegaram e determinados  pontos vão ser necessários uma 

discussão mais ampliada, porque é uma temática muito complexa, sendo deliberado, em assembleia, 

que essa reunião  será agendada com toda a rede de proteção. Continua dizendo que sobre o 

sofrimento mental, vivenciado por crianças e adolescentes, não só aqui em Salvador, mas no país 

como todo, porque, diante da situação de vivencia da pandemia, muitos casos graves, inclusive diz 

estar participando de uma formação, em rede, da PLAN, onde se teve uma discussão com essa pauta 

e foi socializado alguns serviços de apoio que estão sendo ofertados, para esse publico, e ela pode 

estar fazendo essa comunicação e articulação, acredita que seria uma opção, além, claro, de acionar 

a Secretaria de Saúde, sobre essas questões dos atendimentos, vagas ofertadas e continuidade de 

tratamento, mas de emergencial, acha que  já pode estar consultando as universidades ou outras 

Ongs que possam estar fazendo esse atendimento, para ao menos dar esse suporte inicial. Eliene 

(SMS) agradece a fala da convidada por tocar nesse assunto, pois ela foi remetida a três anos atrás, 

nas discussões para aprovação do PMIA, onde Vera trouxe esse ponto e é algo que precisa ser 

observado, é uma urgência, pois a saúde mental da criança e do adolescente foi muito prejudicada, 

principalmente, pós-pandemia e que bom que ela fez esse resgate, para que possa se produzir algo 

consistente. Também se coloca a disposição para compartilhar informações e tudo que estiver ao seu 

alcance porque é uma temática muito importante e requer muita atenção. Informa que esta sem 

câmara e ficara fora da foto.  Gilberto  (convidado) saúda a todos , agradece pela oportunidade e se 

apresenta, enquanto representante da Associação Paripe em movimento, agradece a Vera sobre a 

temática abordada e informa que nos dias 11 e 12 de  abril houve a conferencia  Municipal de Saúde 

Mental e ele teve o prazer de participar como delegado e acredita que realmente muita coisa precisa 

ser mudada no subúrbio ferroviário de Salvador com relação a Saúde mental, não há atendimento 

para crianças e adolescentes, o caps Maria Célia, voltados para adultos com Transtorno mental,  é 

muito pequeno e não da conta da demanda, já o Caps Nizinga, em São Tomé , que atende de forma 

precária porque houve redução pela prefeitura de Salvador , porém é uma demanda muito grande e 

essa rede de serviços não suporta. Com a pandemia a questão da saúde mental, agravou muito, na 

Associação tem o atendimento psico social, mas infelizmente não tem para onde se encaminhar, 

então algo tem que ser feito com relação a isso. Agradece a fala da convidada e informa que haverá 

a conferencia Estadual e ele estará representando, como delegado. Sheilla (SPMJ) Diz que Vera 

trouxe varias reflexões e ela lembra que é preciso pensar também não só na questão da saúde 

mental, mas também nos órfãos da pandemia, muitas crianças e adolescentes, que eram criados por 

avós, e que perderam seus entes queridos e que logo essa população vai começar a aparecer, então 

é algo que precisa se rediscutir e se repensar. Tatiane (SEGOV) aproveita para fazer o registro 

fotográfico da reunião e verbaliza que foi muito importante a fala da convidada, que inclusive o 

colegiado já tinha se atentado a isso, tanto é que  no edital com a parceria do MPT, foi incluído esse 

atendimento psicossocial a crianças e adolescentes e em alguns casos com deficiência e outros sem 

deficiência porque pelos indicadores tem regiões que tem um numero grande de pessoas com 

deficiência então se achou melhor garantir esse atendimento exclusivo para não perder esse 

percentual e nas regiões que não tem ser algo amplo para qualquer criança e adolescente que 

precise do atendimento psicossocial. . Então na chamada 1, teve instituições contempladas pra 

prestar esse tipo de atendimento, assim que o recurso sair já vai ter projeto e vai ter para onde 

encaminhar e na chamada 2, não sabe se teve projetos para esse eixo, mas o edital previa esse tipo 

de atendimento psicossocial, então espera que tenha instituições habilitadas  . O edital contemplou 

toda região de Salvador por prefeitura bairro, então acredita ter um atendimento melhor, mas sabe 

que é muito pouco e é preciso avançar com as discussões e ampliar mais as politicas publicas 

inclusive contar com o apoio do município e do estado para que se tenham mais pernas para atender 

cada vez mais, porque de fato essa questão dos órgãos, já consegue perceber alguns e vai precisar 

de uma politica publica diferenciada sim, e o Conselho tem essa prerrogativa de fazer mais politicas 

públicas, então acredita que esteja bem pensado e já joga essa bola para a Intercâmara técnica de 

politicas públicas fazer esse golaço. Informa que o registro fotográfico ficou muito bom e pergunta se 

alguém se opõe a divulgação da imagem, no que ninguém se opõe. Mateus (HC) diz que vai fugir um 

pouco da temática, mas quer registrar, enquanto sociedade civil, que ontem foi o aniversário da 

secretária, Fernanda Lordello, então gostaria de parabeniza-la e registrar a importância e carinho 

que ela tem com as organizações da sociedade civil e a forma como ela conduz os trabalhos, sempre 

a frente, compartilhando e envolvendo a sociedade civil nas ações que se propõe a fazer  pelos 

direitos da criança e do adolescentes Tatiane ( SEGOV) agradece  Ana Batista (SEMOB) reforça a fala 

da conselheira Eliene, diz que ela resgatou as discussões do PMIA, há três anos atrás e lembra de 

Vera, já com essa bandeira estendida , diz que é bom rever a convidada, que ela fez falta nesse biênio 

e que espera contar com a participação dela no próximo, embora não saiba se vai continuar. Vera 

(convidada) diz que passou tanto tempo sem participar das assembleias que esta se sentindo como 

um dinamite, que a sociedade esta vivenciando, como foi dito por alguns,  mudanças de paradigma  

na proteção, então, acredita que, hoje, não se pode deixar um Conselho de lado, que ela sente muita 

falta do CMDCA nos diversos espaços de discussões e uma coisa que a esta angustiando muito é a 

Operação Cinderela, de autoria da DERCA e que esta coibindo essa violação de direito, onde pais e 

mães estão as vezes alugando crianças a terceiros para a pratica de mendicância em diversos  

espaços de Salvador  e a sociedade não tem como ficar a parte de um problema tão sério e tão 

violador. Diz que esta recebendo constantemente, crianças através da DERCA e algumas revalidam a 

vergonha de ser obrigada a mendigar, o espancamentos que sofrem  quando não retorna com o 

dinheiro esperado e ela, enquanto instituição necessita muito de estar com o Conselho Tutelar porque 

o acolhimento, em alguns casos, é quando os pais emprestam seus filhos e essas pessoas não tem 

documentos comprobatórios que são os responsáveis pelas mesmas, nesses casos eles vão para 

unidades de acolhimento até que seus pais sejam localizados, alguns pais são reincidentes e ai são 

chamados a atenção , então é preciso que o CMDCA faça uma discussão ampliada sobre essa, 

contando com a participação dos CTs e outros órgãos para que se tenha uma resposta necessária, 

que seria evitar a exploração do trabalho infantil, evitar essa inversão nos papeis, pois hoje é a 

criança é que sustenta o pai e a mãe, diz que gostaria que todos tivessem a oportunidade de ouvir 

essas crianças , de como sentem falta da escola, como sentem vergonha de serem colocadas nessa 

situação de mendicância, o que faz com que muitas vezes, eles nem queiram voltar para suas casas, 

então sua sugestão é essa discussão ampliada com todos os órgãos e a sociedade civil, para que não 

se perpetue essa violação de direitos contra crianças e adolescentes  Finaliza dizendo que ficou 

muito feliz por estar neste espaço novamente, que a pandemia matou muita gente , que ela abriu 

muitos abrigos para a população de rua , para famílias carentes e hoje acolhe em media 530 pessoas, 

o que faz com que fique com seu tempo comprometido, mas esta na luta e vai tentar voltar como 

membro do Conselho, pois o período que atuou foi muito enriquecedor e ela pode oportunizar o 

quanto é grande o Conselho, só é preciso se apropriar desse poder para estar implementando essas 

politicas publicas para esse publico . Agradece. Tatiane (SEGOV) agradece a convidada e a todos que 

contribuíram ativamente na sessão, que foi muito bom estar numa reunião tão produtiva com tantos 

encaminhamentos e soluções, que se necessário será chamada uma reunião extraordinária para 

tratar das demais demandas urgentes, para que a garantia de direitos de crianças e adolescentes 

não fiquem sendo proteladas, que estão todos trabalhando para que isso não aconteça em nenhum 

dos outros órgãos, principalmente no CMDCA, que  precisa dar o exemplo, então as demandas 

precisam de celeridade para que se tenha eficiência e eficácia. Agradece a presença de todos e todas 

e declara encerrada a sessão da AGO 354ª, às 11h24min. 

Salvador, 20 de abril de 2022.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO
Presidenta do CMDCA Salvador


