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titular CRISTIAN CARDOSO DE SOUZA, matrícula 3154009, em virtude de férias.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMGE, em 09 de setembro de 2021.

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL

Subsecretária

RETIFICAÇÃO 

Na Portaria 487/2021, de 13/07/2021, publicada no D.O.M - 8.106, de 04 a 08/09/2021, referente 
a substituição de férias da servidora ISABELA MACHADO ROCHA pelo servidor ÉCIO BERTRAND 
MOREIRA DE OLIVEIRA,

Onde se lê: “ No período de 04/09/2021 a 18/09/2021...’’

Leia-se: “ No período de 04/10/2021 a 18/10/2021...’’

Salvador, 08 de setembro de 2021

ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL
Subsecretária

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

- DECRETO 7047/1984

RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO REDA - DEFERIDA

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR

22270/2020 SMS FERNANDO ANTONIO GOUVEIA OLIVEIRA

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 15 de setembro de 2021.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Diretor Geral de Gestão de Pessoas

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

- DECRETO 7047/1984

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE - DEFERIDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO 
LAUDO 

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR %

58191/2021 SMS ISIS SOUZA DOS SANTOS 20

RECURSO / CONCURSO - INDEFERIDO

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR

158952/2021 SEMGE DAYANE ESPIRITO SANTO DA SILVA DE OLIVEIRA

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE - INDEFERIDO

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR

122926/2021 SMS BEATRIZ BATISTA COSTA

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 14 de setembro de 2021.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS

Diretor Geral de Gestão de Pessoas

DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMGE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO Nº 7047/84

 LICENÇA PRÊMIO - INDEFERIDA

 Nº PROC. ELETRÔNICO  INTERESSADA  QUINQUÊNIO

 100373/2021-SEMGE  DAIANA MARCIA LIMA DE SANTANA    3º

Salvador, 02 de setembro de 2021.

MÁRCIO LADEIA
Coordenador Administrativo/SEMGE

DESPACHOS FINAIS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SEMGE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - DECRETO Nº 7047/84

 LICENÇA PRÊMIO - INDEFERIDA

 Nº PROC. ELETRÔNICO  INTERESSADA  QUINQUÊNIO

 124254/2021-SEMGE  CELESTE AIDA RIOS MATOS    7º

Salvador, 15 de setembro de 2021.

MÁRCIO LADEIA

Coordenador Administrativo/SEMGE

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

PUBLICADA NO DOM DE 04/08/2021
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 178/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o que 
estabelece o inciso XI, do art. 12, do Regimento da SMED, aprovado pelo Decreto nº 26.298 de 28 de 
Julho de 2015,

RESOLVE:
Indeferir com base no parecer da Gerência de Gestão de Pessoas - GEPES, a Licença para 
Aprimoramento Profissional dos servidores abaixo relacionados, com fundamento na Lei nº 
8.722/2014, regulamentada pelo Decreto nº 26.168/2015.

PROCESSO REQUERENTE MATRÍCULA

122708/2021 ALDA PATRICIA ALMEIDA FAGUNDES GUIMARAES 3.093.348

108268/2021 ANTONIO JORGE CRUZ MOTA 3.129.324

111714/2021 CRISTIANE BACELAR LIMA DA CUNHA 3.070.844

111721/2021 CRISTIANE BACELAR LIMA DA CUNHA 3.139.611

115064/2021 CRISTIANE LIMA SANTOS ROCHA 3.116.222

79835/2021 CRISTIANE REGINA DOURADO VASCONCELOS 3.070.014

60648/2021 DEISE CARDOSO SANTOS SILVA 3.075.147

59486/2021 EDCLEIDE BISPO DO NASCIMENTO 3.123.365

103556/2021 ELIANE SILVA SOUZA 3.081.923

34232/2020 FERNANDA CARVALHO SILVA FARIA 3.134.478

106336/2021 IVE CAROLINA FIUZA FIGUEIREDO MILANI 3.071.849

108735/2021 LINDAURA SOUZA DE SANTANA 3.115.775

105248/2021 LUCIANA ROSENO DE FRANCA 3.081.961

109311/2021 LUCIANO BASTOS MERON NEVES 3.123.329

70699/2021 NAMARA SANTOS NONATO DE SOUSA 3.106.879

118783/2021 RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS 3.129.423

95862/2021 ROSENILDE OLIVEIRA PEREIRA 3.094.922

107350/2021 SAMIRA SOUZA FEITOSA 3.121.620

114814/2021 TAÍSA DE SOUSA FERREIRA 3.129.913

45482/2020 VALCINEIDE SANTOS DE ALMEIDA 3.087.687

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 02 de agosto de 2021.

OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

DESPACHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Vigilância à Saúde através da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde do Salvador, 
no uso de suas atribuições, e atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 124, da Portaria 
SVS/MS nº 06, de 29/10/1999, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344, de 
12/05/1998, autoriza a venda de medicamentos de uso sistêmico à base de substância RETINOIDE 
sujeita a controle especial da lista C2 para os estabelecimentos abaixo cadastrados:

FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: DROGARIA ESQUINA CAMINHO DE AREIA LTDA
ENDEREÇO: RUA SOSÍGENES COSTA, Nº 165, LOJA - RESGATE
ÁLVARA SANITÁRIO: 056/2021
PROCESSO: 126789/2021
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SILVANA DE SANTANA SANTOS 
Nº CONSELHO: CRF/BA - 12085

Salvador, em 15 de setembro de 2021

ANDRÉA SALVADOR DE ALMEIDA
 Diretora de Vigilância da Saúde

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 346ª

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, reuniram- se em Assembleia 
Geral Ordinária de número 346ª às 9h07min, através do aplicativo Microsoft-Teams, os membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1- Tatiane e Gustavo/SEGOV;2- Claudio/
SEFAZ;3-Ana Paula/SMED;4- Ana Batista/SEMOB;5-Sheilla e Luciana/SPMJ;6-Mateus/Hora da 
Criança; 7-Renildo e Brisa/IBCM;8. Gildásio e Cintia/ACOPAMEC; 9-Ailton/AEEC 10-Sarita/FJS;11-Leu 
Brasil/União Santa Cruz, 12- Michele/Associação Ballet Esperança; 13-Adriana/SEMPRE; 14-Eliene/
SMS,conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1- Relato das Câmaras Técnicas; 2- Relato 
das Comissões, GT e Representações; 3-Fluxo de formalização e portaria de prestação de contas 
para chamamento público; 4- Campanha contra Trabalho Infantil/Atakadão Atakarejo; 5- Conselho 
Tutelar; 6 - FOCAS; 7- O que ocorrer. A presidenta saúda a todos os presentes e inicia com a chamada, 
para verificação de quórum, nasequência, em virtude da falta de informes, passa a fala ao conselheiro 
tutelar Matheus que solicita alteração na ata da AGO 345ª, em virtude de supressão na falada 
conselheira tutelar Mianga. Tatiane (SEGOV) diz que seria interessante o envio da fala na integra para 
que assim possa ser acrescentado, sem prejuízo e pergunta se é possível a aprovação da ata com 
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acréscimo da fala posterior. Renildo (IBCM) diz que não se sente a vontade de aprovar uma ata sem 
conhecer o conteúdo que será acrescentado. Tatiane (SEGOV) informa que o atraso na publicação da 
ata vai culminar em prejuízo nas resoluções que tratam do edital e do chamamento público. Renildo 
(IBCM) verbaliza que o extrato de ata, com as deliberações, sempre era publicado com poucos dias de 
ocorrida aassembleia. Tatiane (SEGOV) informa que o procurador solicita a ata aprovada e publicada. 
Leu Brasil (União Santa Cruz) concorda com o conselheiro Renildo e completa que correções de fala 
não alteram as deliberações feitas em assembleia, solicita que os conselheiros tutelares presentes 
acionem a conselheira Mianga para que ela possa fazer essa correção no momento da pauta 
referente ao Conselho Tutelar. A conselheira tutelar Mianga diz que vai providenciar resgatar sua fala 
e enviar ainda nesta assembleia. Tatiane (SEGOV) agradece a colaboração e informa que assim que 
receber fará a leitura e votação. Na sequência segue com o primeiro ponto de pauta: 1-Câmara 
Técnica de Registro e Inscrição Tatiane (SEGOV) passa a palavra para o coordenador Ailton (AECC), 
este inicia dizendo que a comissão vem realizando reuniões pontuais para reformulação das 
Resoluções 01/96 e 02/96, que tratam sobre registro e inscrição de programas. Inicialmente a 
Resolução 01/96, foi dividida entre os conselheiros de direito para que cada um pudesse fazer suas 
contribuições, a partir daí foi criada uma comissão que se debruçou sobre o material para fazer o 
filtro, mas se percebeu que, por se tratar de resolução muito antiga, estava muito desatualizada e 
com necessidade de uma discussão mais ampliada, daí incluíram e estãocontando com o apoio da 
equipe técnica do CMDCA, que tem sido de muita importância, pois trouxeram a experiência da 
prática, bem como um vasto conteúdo que subsidiou a elaboração da Resolução, e a comissão vem 
buscando fazer esse casamento, acrescentando leis e resoluções atuais, inclusive com inclusão de 
normatizações de alguns temas como atividades de práticas desportivas, acolhimento com 
apadrinhamento, entre outros. Aproveito para solicitar a contribuição do Conselheiro Gildásio 
(ACOPAMEC), visto que tem muita experiência na área de acolhimento institucional.O objetivo é 
resguardar as instituições, assim como oConselho. A Resolução 01/96, já está quase finalizada 
necessitando apenas de alguns ajustes estruturais, tínhamos reunião agendada ontem, para 
formatar juridicamente, porém em virtude de problemas de saúde, da técnica Edna, não foi possível. 
Quero aqui também agradecer as Conselheiras Ana Paula (SMED) e Gabriela (FJS), por todo empenho 
e trabalho desenvolvido. Também queremos sinalizar a necessidade de atualização das informações 
no site para acrescentar essas mudanças e facilitar o acesso. Câmara de Infraestrutura e Legislação 
- o relator Mateus (Hora da Criança) verbaliza que não foi realizada reunião por falta de demanda, 
mas a Câmara estáempenhada em acelerar a campanha, que será realizada, em parceria com o 
Conselho Tutelar. Diz que já aconteceram algumas tratativas e estão aguardando fazer alguns 
alinhamentos para se reunir novamente, ainda esse mês. Ana (SEMOB) explica que na verdade 
procurou saber das técnicas para fazer reunião antes desta assembleia, mas elas estão com muitas 
demandas,por conta do edital MPT e das eleições, dessa forma ficou inviável a reunião, foi como 
Ailton falou, a importância da participação das técnicas, que é providencial.Tatiane (SEGOV) concorda 
que tenha ocorrido aumento nas demandas do Conselho e diminuição dos colaboradores, em virtude 
de doenças, mas acredita que ainda assim consiga dar conta de todos os prazos e agradece a 
compreensão e colaboração de todos e todas. Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento 
e Fundo - A coordenadora Sheilla (SPMJ) informa que em virtude da ausência da relatora 
Edileuza(AEEC) ela fará a leitura da minuta de ata, referente à reunião ocorrida no dia 11/08/2021, 
porém após leitura e aprovação ela terá que se ausentar, em virtude de estar representando o CMDCA 
em atividade externa. Inicia pela pauta de nº 1 -Atendimento representante da LABCMI - À luz do 
parecer elaborado pela Dra. Edna Tosta (assessoria jurídica CMDCA), em resposta a solicitação desta 
intercâmara, quanto ao financiamento de projetos voltados para reformas, construções e aquisições 
de insumos. De acordo com o parecer a vedação não mais subsiste e o financiamento é possível 
desde que esteja voltado para uso exclusivo da política da infância e da adolescência. Desta forma 
ficam aprovados os 03 projetos apresentados pela OSC LABCMI: Quarto Encantado; Primeira 
alimentação e Coberto de amor. O segundo e terceiro fica condicionado à realização de pequenas 
alterações no objeto do projeto. Pauta de nº02-Atendimento Joana Passos e Marcia Dantas, 
presidente e assistente social da OSC ABRAÇO a Microcefalia: Projeto aprovado no edital 003/2018, 
porém por se tratar de um projeto voltado para criança com microcefalia e com um recurso especifico 
já garantido, foi retirado da seleção e direcionado para recebimento desse recurso. A Sra. Joanna 
verbaliza que, após reunião realizada com CMDCA/FMDCA e representantes da instituição e em 
decorrência do contexto de pandemia, foi solicitado o arquivamento do projeto Abraço na escola e a 
substituição pelo novo projeto Circuito do abraço. O projeto foi analisado pela intercâmara e 
solicitadas adequações, salientando a disponibilidade da intercâmarae do CMDCA, quanto a 
necessidade de esclarecimentos e dúvidas. Disponibilizado endereço eletrônico e telefone. Pauta de 
nº 03-Projeto Núcleo de Prática Musical Nordeste de Amaralina - apresentado para análise visando 
captação externa. Esteve na pauta da reunião realizada em julho, mas ainda não conseguiu atender 
as solicitações sinalizadas. A Intercâmara aprova o projeto, mas aguarda o retorno de acordo com as 
alterações especificadas.Pauta de nº 04-Análise Diligência IPGA - Projeto aprovado no editalde 2015, 
com o objetivo de promover a formação profissional de conselheiros de direitos, conselheiros 
tutelares e demais atores que compõem a Rede, visando o desenvolvimento de competências para o 
fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos de crianças e adolescentes. Apresentação de 
duas diligências (214/2019 e 215/2019), que disciplina sobre inconsistências em parecer técnico do 
CMDCA e publicação no DOM, bem como quantidade de beneficiários e metas alcançadas. Devido à 
complexidade da situação e dificuldade de entendimento por parte das conselheiras foi sugerido pela 
técnica FMDCA uma reunião presencial. A coordenadora desta intercâmara ficou responsável por 
verificar a viabilidade de uma reunião extraordinária presencial. Pauta de nº05- Análise Relatório 
gerencial do FMDCA; Deliberadona reunião ordinária de julho que o mesmo precisaria ser 
reformulado em virtude dos novos Planos de Ação e Aplicação do CMDCA e por isso não seria 
discutido em reunião. Em virtude da mudançaainda não ter acontecido, pois as resoluções do CMDCA, 
alterando os valores de destinação dos recursos do FMDCA ainda não foram publicadas no DOM, esta 
análise tambémnão acontecerá nesta reunião de agosto. Renildo (IBCM) fala que em relação aos 
projetos do Martagão Gesteira foi solicitado na AGO passada que houvesse sensibilidade na análise 
desses projetose diante do parecer apresentado, acha importante a elaboração de uma Resolução, 
disciplinando sobre o tema, para que outras instituições também possam ser beneficiadas. Em 
relaçãoao projeto do IPGA ele reafirma a necessidade de se buscar,as atas e deliberações do CMDCA 
ocorridas em 2018/2019,ou na pasta da entidade ou do próprio processo. Como tinha falado na 
assembleia anterior o projeto Quali Conselho, foi um projeto desenvolvido ainda na época da SEMPS, 
com objetivo de capacitar conselheiros de direitos e tutelares, houve recebimento de duas parcelas 
do recurso e foi iniciado ostreinamentos e capacitações, mas chegou um ponto onde  não houve mais 
o cumprimento do objeto, por diversas questões, então houve reunião com representantes da 
entidade e deliberações a esse respeito. Sheila (SPMJ) diz que está de acordo com essa busca, mas 
quer entender se a solicitação atual é a mesma ou se refere a outra coisa, daí essa necessidade de 
se fazer essa reunião presencial, de posse dessa informação vai se buscar todas as documentações 
e deliberações ocorrida e responder. Renildo(IBCM) solicita que haja inversão porque o que ele se 
recorda é que houve a deliberação de devolução do recurso e solicitação de encerramento do projeto, 
até porque foi aprovado para capacitação de Conselheiros de direito e tutelares e a proposta depois 
era mudança total do objeto. A insistência é justamente para não fazer reunião antes de se verificar 
essa situação para não dar esperança ou pensar em mudar algo que já foi deliberado. Sheila (SPMJ) 
acata e solicita a técnica da intercâmara para realizar essa busca. Renildo (IBCM) fala que Maria 
Emídia (CMDCA) e Andréia (FMDCA) foram às técnicas que acompanharam a execução do projeto e 
podem auxiliar nessa busca. Sheila (SPMJ) verbaliza que no dia da reunião Emidia não pôde 

participar, mas vai solicitar essas deliberações e documentações para se buscar essa visão geral e 
daí agendar essa reunião com os membros da intercâmara e técnicos do FMDCA.Renildo (IBCM) diz 
que inclusive houve reunião com André Rocha, representante do IPGA onde a própria conselheira 
Sheilla (SPMJ), também participou, enquanto secretaria executiva, possivelmente em 2018. Sheila 
(SPMJ) diz que se recorda de algumas questões, como essa diligência anterior foi referente às 
duasprestações de contas, não sabe se essa diligência atual é referente a isso ou algo novo, não ficou 
claro, por isso essa necessidade de reunião para verificar o que se quer e buscar todas as respostas, 
inclusive as deliberações já tomadas por esse Conselho.Tatiane (SEGOV) coloca o relatório da 
Intercâmara em votação. Aprovado por unanimidade. Leu Brasil (União Santa Cruz) pergunta se no 
caso da aprovação da ata, se aprova também a elaboração da Resolução. Tatiane (SEGOV) informa 
que sim, que é importante a normatização para oportunizar a todos, que tem tido esse cuidado com 
as deliberações, resoluções e portarias para ficar bem definido.  Finalizada a Pauta de nº 01, passa 
para a pauta de nº 02- Relato das Comissões, GT e Representações: 1-Comissão Processo 
Complementar - Confirmada eleição para o dia 29/08, onde serão disponibilizados 14 colégios 
eleitorais, distribuídos por prefeitura bairro. Solicita a colaboração de todos na participação e 
divulgação da eleição, diz que as fotos dos candidatos estãodisponibilizadas no site CMDCA e por 
último, informa que haverá um horário diferenciado (das 8h às 10h) para grupos prioritários, em 
decorrência da pandemia, conforme protocolo da SMS.Faz um apelo para quem não faz parte desse 
grupo prioritário, comparecer após encerramento, mas o eleitor que chegar nesse horário vai poder 
votar, porémsomente após encerramento desse grupo. 2-GT Orçamento:deliberado em assembleia 
com representação de Gustavo e Tatiane (SEGOV). O Conselheiro Gustavo (SEGOV) informa que houve 
reunião com MP com a participação da comissão provisória da criança e do adolescente, na pessoa 
do vereador Júlio Santos, onde foi apresentado um comparativo de execução orçamentária desde 
2018, nesse intervalo de tempo teve umincremento de orçamento executado pelo município para a 
área da criança e do adolescente, inclusive publicado em diário oficial. Essa evolução se manteve 
mesmo nesse período pandêmicoe se tomar como base uma análise geral desse intervalo de tempo 
consegue se vê uma execução de orçamento superior ao tamanho da população de criança e 
adolescente de Salvador - dados do IBGE. Continua dizendo quefoi firmado compromisso de 
divulgação das audiências públicas na construçãodo PPA e ficou também de Júlio Santos apresentar 
as proposições de como se dará dentro da Câmara. Finaliza dizendo quehátodo um esforço nesse 
sentido. Renildo (IBCM) solicita que, referente ao orçamento OCA, seja disponibilizado para os 
conselheiros de direito para ser analisado na intercâmara de políticas públicas e ponto de pauta na 
próxima assembleia, pois é interessante o acesso a essas informações para análises e verificação do 
que pode ser instruído de melhorias para o município, pois se trata de função doCMDCA, fazeranálises 
e propor as mudanças e aproveitando, já que está se falando de orçamento, gostaria de saber se a 
presidência teve alguma reunião com a Prefeitura acerca dos prazos de encaminhamentos das 
pendências do CMDCA para o orçamento que foi votado, se houve reunião ou algum encaminhamento 
quanto a estrutura do CMDCA. Gustavo (SEGOV) acha positiva a solicitação do conselheiro Renildo 
(IBCM) e fala que o orçamento da criança e adolescente é proposta de Lei e é publicado no diário 
oficial do município, mas não vê problema nenhum de apresentar as publicações e nem as análises 
realizadas pela Prefeitura e Casa Civil. Tatiane (SEGOV) afirma que o fluxo é esse mesmo, o GT foi 
criado para fazer esse ponto de contato e monitorar as açõese para não fazer com que elas ocorram 
soltas, foi justamente uma deliberação da Intercâmara de políticas públicas, estando  
diretamentevinculado a ela, vai fazer essas intervenções e se reportar a ela. Quanto ao diálogo, 
individualmente ele não foi realizado, apenas o que está posto e estabelecido, conforme explanação 
de Gustavo (SEGOV).  Continua dizendo ter se recordado dedemanda apresentada pelo conselheiro 
Gildásio (ACOPAMEC) sobre a sede do CMDCA e informa que  foi feito ofício para SPMJ sobre a 
implantação dessa sede e não houve retorno formal, mas informalmente os trâmites já estão 
finalizados, no que diz respeito a locação, mas vai ser necessário ajustes para a mudança. Da forma 
que está não se consegue mudar e a expectativa é que até o final do ano essa etapa seja finalizada 
para fazer a mudança da sede do CMDCA. Outro ponto é o GTcoleta de dados, deliberado em 
assembleia - foi enviado ao CT solicitação de envio do representante e ainda não teve retorno, mas 
quer oportunizar aos membros do GT, a fala para dizer se tem alguma informação. Gildásio 
(ACOPAMEC) sobre a informação extraoficial, não teria como de novo oficiar a SPMJ, pois mais 4 
meses é muito tempo para se realizar reformas. Diz queesteve recentemente no CMDCA, para 
assinatura de documentos, e nesses tempos de pandemia, onde a gente tem que tentar se proteger, 
verificou situação totalmente insalubre, diz que devemos nos proteger e buscar uma resposta mais 
curta e imediata. De novo faço a minha fala em favor dos técnicos e da senhora, pois, aquele espaço 
é totalmente insalubre para realização de qualquer atividade,  pede que , por favor insista, junto a 
Secretaria. Que ela tenha carinho ou uma maior atenção pelo Conselho de direito da cidade do 
Salvador. Tatiane (SEGOV)acha pertinente, até porque o espaço ainda é dividido com o COMPED e 
nesses tempos de pandemia, pessoas com deficiência são grupos de risco e precisam de autonomia 
e liberdade para transitar, inclusive esse foi um dos argumentos utilizados, mas promete que vai 
reforçar esse diálogo. Continua dizendo que existe um cronograma de reformas, tem os Conselhos 
Tutelares, que também estão na linha de prioridades, mas verá como é possível equilibrar essas 
prioridades para que possa acelerar esse processo. Agradece a colocação e acha justo o pleito. 
Quanto à comissão que trata da dispensa e pandemia, informa que teve o retorno do procurador, 
referente a algumas diligências que precisavam ser cumpridas. A consulta foi feita e pelo parecer 
que ele emitiu é possível fazer de acordo a proposta apresentada, agora é necessário instruir o 
processo, montar ele direitinho com as publicações todas casadas e remeter a ele para que possa 
dar o parecer final. A advogada está prestando essa assessoria técnica, arrumando todos os 
instrumentos, deu uma parada por questões de saúde, mas vai retomar com prioridade para remeter 
a comissão e depois de aprovado enviar apara o procurador. A princípio não tem nada que vá 
inviabilizar o processo, todas as medidas estão sendo tomadas para avançar nesse sentido. 

Comissão do MPT- Tatiane(SEGOV) informa que foi realizada primeira reunião com a comissão para 

análise das documentações e propostas, sendo selecionadas as instituições que continuam no 

processo e as que foram eliminadas por falta de requisitos mínimos para passar dessa fase. O MPT 

já validou essa primeira parte e posteriormente será publicado esse resultado para dar continuidade 

com segunda reunião para análise do plano de trabalho e metodologia das propostas. O resultado 

dessas análises será apresentado ao GT, até o dia 30/08, para ser chancelado, diz que a comissão 

tem tido essa cautela de seguir o edital e se reportar ao GT porque todas as situações tem que ser 

passadas para ver se o GT está de acordo, até então tem sido consenso, com algumas contribuições 

e ajustes, mas basicamente é isso, tem um quantitativo grande de projetos que estão sendo 

analisados na integra para emitir o parecer.Renildo (IBCM) pergunta quando esse resultado será 

apresentado a assembleia. Tatiane (SEGOV) Informa que a publicação deverá sair ainda essa semana. 

Renildo (IBCM) diz que esses resultados precisam ser validados pelo colegiado. Tatiane (SEGOV) 

aproveitou para fazer um destaque importante: o edital não prevê recursos e isso foi uma deliberação 

do GT, do próprio Ministério Público do Trabalho. Outro ponto é que foi pensado apresentar esses 

resultados em assembleia, mas a orientação do jurídico, como tem muitas pessoas do Colegiado que 

estão participando diretamente desse edital,para não parecer informação privilegiada a orientação é 

que publique no diário oficial para dar ciência a todos, no mesmo momento e posteriormente 

apresentar em assembleia, sem prejuízo algum.Mateus (Hora da Criança) diz querer fazersó um 

entendimento do que Renildo (IBCM)trouxe, entende a colocação de Tatiane, mas entende que, para
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que a publicação aconteça é necessário que ocolegiado aprove.  Sabe que vários membros do 

colegiado estão participando da seleção, mas entende que existe aí uma questão maior que é a 

aprovação pelo colegiado.Renildo (IBCM) diz que é exatamente isso, sugere o chamamento de uma 

assembleia extraordinária aberta para se fazer a divulgação com todas as  entidades que fazem 

parte do CMDCA, então não vai ter informações privilegiadas em cima daquilo que a comissão ou o GT 

tenha analisado e que o GT discute ou analisa e tem um parecer final tem que ser apresentado em 

assembleia, que é um espaço públicoe transparente e não há informação privilegiada ou então a 

publicação vai ser enquanto GT ou comissão, não pode ser enquanto presidenta do CMDCA se não 

houver conhecimento e aprovação da assembleia.Tatiane (SEGOV) diz que a comissão tratou dessa 

demanda, inclusive teve esse entendimento de passar primeiro pela assembleia para depois 

publicar, mas houve um amadurecimento, juntamente com o jurídico, e olhando os editais anteriores 

do CMDCA, que inclusive previa o plenário como instância máxima recursal e nesse edital especifico 

do MPT/CMDCA ele não prevê o plenário como instância máxima recursal, ele traz o GT, com essa 

prerrogativa por conta dos recursos ser algo direcionado por eles. Então por  mais que a comissão 

esteja fazendo essa seleção, mas quem vai ter a palavra final, pra onde vai ser direcionado esses 

recursos é o MPT, as deliberações tem saído em nome da presidenta da comissão e não em nome do 

CMDCA, assim como foi feita a retificação. O edital foi trazido para o plenário com construções 

coletivas,se não se engana foram três meses nessa tratativa, onde todos puderam propor, analisar, 

contribuir, sugerir, então tem se avançado nesse sentido, porém não vê impedimento de tratar desse 

assunto na próxima assembleia, mas não poderá antecipar as informações para não ficar em 

desacordo com o que a comissão já deliberou, mas que levaria essa demanda para a comissão.

Tatiane (SEGOV) esclareceu que inicialmente a comissão estava com o pensamento de remeter pra 

assembleia e depois fazer a publicação, só que aí o jurídico sinalizou sobre a questão do edital, que a 

outra gestão seguia esse rito porque estava posto no outro edital, sendo o plenário a instância 

máxima, no caso do presidente da comissão, como Renildo (IBCM) também pontuou, ela pode publicar 

em nome do presidente da comissão e dar ciência, só não pode publicar em nome do colegiado, 

porque o colegiado não teve ciênciados fatos, então o jurídico trouxe uma sugestão de cautela por ter 

pessoas que estão concorrendo e ser do colegiado até mesmo numa votação em algum momento, 

quem é o interessado não poderá votar, estariaimpedido dessa votação, enfim teria esses critérios 

para analisar mais na frente, em algum momento será necessário passar por isso. Tatiane (SEGOV) 

afirma que esse entendimento é consenso e como ela falou foi uma discussão muito ampla da 

comissão sobre essa temática, mas poderá rever esse fluxo, inclusive a lista já está pronta, seria 

apresentada em assembleia, mas por essa sugestão do jurídico de fazer primeiro a publicação pra 

depois tornar pública, mas é fácil de ser ajustada. Como só tem ela da comissão não poderá decidir, 

mas acredita que não haverá impedimento de apresentar. Leu Brasil (União Santa Cruz) sugere que 

se convoque uma assembleia extraordinária, para tratar do assunto. Tatiane (SEGOV) afirma que vai 

resolver da melhor forma possível, porque também está com prazos muito apertados.  Ailton (AEEC) 

diz que, enquanto presidente do CME, ao analisar a situação acredita que a validação é na assembleia 

geral e com os conselheiros. Em relação aos projetos, em virtudes de muitos conselheiros estarem 

participando da seleção, entende, mas isso não inviabiliza a apresentação e validação ao colegiado, 

sugerindo que se marque uma assembleia extraordinária. Tatiane (SEGOV) concorda e na sequencia 

passa para a pauta de nº 03- Fluxo de Formalização e portaria de prestação de contas para 

chamamento público -Apresenta portariade nº 012/2021, publicada pela SPMJ,no DOM, em 29 a 

31/05/2021, página 8, que disciplina sobre fluxo de prestação de contas. Informa que por conta do E 

Salvador vai ser em forma de pendrive, então considera importante já se introduzir para que as 

instituições, que vão apresentar novos projetos, já tenham esse conhecimento. Embora já tenha um 

tempo de publicação, assim que tomou conhecimento, achou importante a socialização. Então a 

portaria está sendo apresentada só para ciência porque é algo que já está instituído, mas o fluxo de 

formalização dos convênios,ainda está sendo construído e vai precisar das contribuições desse 

colegiado. A ideia do fluxo é que os projetos já saiam do CMDCA, através do sistema do E Salvador, 

redondinho para que chegando no Fundo deem seguimento sem nenhuma intercorrência, porque na 

falta de qualquer documento não se consegue seguir o fluxo. Pede que fiquem atentos para 

sinalizarem o que acharem importante. Em relação aos trâmites internos do CMDCA, a instituição 

deverá enviar ofício e documentação solicitando a secretaria o apoio para realização do projeto e a 

intercâmara de políticas públicas, orçamento e fundo vaianalisar toda documentação, de acordo com 

a Lei Federal 13.019/2014 e o decreto municipal 29,129/ 2017, havendo desconformidade na 

apresentaçãoa instituição terá um prazo de 15 dias para responder a solicitação ou notificação para 

regularizar a documentação solicitada, sob pena de não celebração da parceria, conforme dispõe os 

artigos de 38 a 40 do decreto municipal. Emissão do parecer sobre a viabilidade ou não do projeto, 

ata de aprovação do colegiado e Resolução e estando toda documentação e plano de trabalho de 

acordo com os requisitos o processo deverá ser enviado através do E Salvador. Caso os processos 

sejam enviados em desconformidade com o estabelecido, os atos serão remetidos novamente para o 

CMDCA a fim de sanar o equívoco. Então esse fluxo nasce No Conselho e será referente a todos os 

valores que se encontram no FMDCA. A segunda e terceira fase competem ao fundo, Procuradoria e 

Gabinete. Esse fluxo foi desenhado pela equipe técnica da SPMJ, foi solicitado a assessoria jurídica 

do CMDCA dar uma olhada, o que foi feito de forma rápida, com pequenos ajustes.Renildo (IBCM) 

informa que nos processos do Governo do Estado as entidades já têm acesso direto para lançar a 

documentação. Pergunta o porquê de não liberar para a entidade, assim como ela já vai fazer com a 

prestação de contas, o lançamento daquilo que tiver sido aprovado.A entidade faz o lançamento e o 

CMDCA analisa, aprova e envia para o fundo. Por quê da forma proposta vai haver uma sobrecarga 

maior para o CMDCA.  Há pouco foi trazido que algumas questões não tinham sido resolvidas por 

conta disso, a gente sabe como é esse processo de se lançar no sistema: computador, internet, 

pessoal e aí pergunta se o Conselho tem essa estrutura ou se deve já se buscar a abertura de um 

perfil para a entidade, de forma que elas lancem, após aprovação, a documentação, até porque, 

muitas vezes quando se pedem esses documentos e certidões de imediato, eles perdem a validade. 

Alfredo Dórea (convidado) diz quesua fala não tem a ver diretamente com o tema, mas com todo 

respeito acredita que só as grandes instituições terão acesso a esse fluxo, que não parece que 

estamos vivendo um contexto de pandemia, que até mesmo o auxílio emergencial do governo federal 

é mais simples de acessar que um edital desse. Sugere a formação de um grupo para pensar uma 

forma de auxílio, as pequenas instituições, de forma mais fluida e mais ágil, que muitas vezes não 

tem esse arcabouço organizacional, mas que fazem um trabalho maravilhoso. Tatiane (SEGOV) diz 

que antes de responder ao conselheiro Renildo (IBCM) gostaria de entender qual seria o item de 

sobrecarga de exigência, mencionado pelo convidado Alfredo Dórea, que sempre traz contribuições, 

muito bem-vindas.  Alfredo Dórea (convidado) explica que,de quando a pandemia começou, o 

Conselho ainda não conseguiu elaborar nenhum edital que respondesse de forma célere. Tatiane 

(SEGOV) diz que compreendeu e informa que o que está tentando fazer é justamente sistematizar 

para tentar dar celeridade ao processo. Na primeira fase é que compete ao CMDCA, na segunda fase 

vai para o núcleo de formalização de parceria, depois o gabinete e depois o fundo, que vai avaliar o 

plano de execução de desembolso, a programação financeira e a dotação orçamentária e depois 

retorna para o núcleo de formalização de parceria . Luciana (SPMJ) explica que na verdade esse 

processo é o que já existia antes, só que a nova gestão decidiu organizar de forma sistemática. 

Tatiane (SEGOV) Ao chegar no Núcleo ele vai elaborar a minuta do termo de fomento e encaminhar 

para a Procuradoria e se houver um parecer positivo, será homologado, caso contrário retorna ao 

núcleo de formalização de parceria para atender a diligência, depois retorna ao gabinete para 

autorizar e marcar a data de celebração, assinar o plano de trabalho e o termo de fomento, depois 

volta para o núcleo para anexar a publicação de celebração do termo de fomento e retorna ao CMDCA 

para providenciar a execução orçamentária no sistema e após o FMDCA realiza o pagamento e volta 

para o núcleo informando que a primeira parcela foi paga e solicita o início da avaliação e 

monitoramento, através da comissão já existente. Em resposta a pergunta do conselheiro Renildo 

(IBCM) em relação a equipe para dar conta das demandas, explica que as dificuldades que estão 

tendo nesse mês de agosto, foi a ocorrência do adoecimento de 05(cinco) colaboradores, no mês de 

julho foram 03(três), então isso acabou complicando o fluxo, mas tirando essa parte do adoecimento 

se consegue dar conta utilizando o sistema do E Salvador para fazer essas tramitações e enviar os 

projetos e documentações recebidas pela instituição. Sugere que a fase inicial seja feita de duas 

formas: a instituição poderá enviar através de e-mail ou em forma de pendrive como foi feito no edital 

MPT, na parte da prestação de contas com a SPMJ, será necessário o pendrive, mas a parte inicial 

com CMDCA pode ser feita dessas duas formas. A sugestão da própria instituição éapresentar em 

alguma plataforma, seria interessante, não tem conhecimento no momento, senão já teria optado, 

por ser mais fácil e menos dispendioso, mas não impede de avançar neste sentido, em que a própria 

instituição possa fazer essa inclusão para que a comissão analise. Poderá ser verificado, inclusive 

com a COGEL com essa tratativa para o futuro. Renildo (IBCM)a proposta é que o sistema possa ser 

aberto para as entidades encaminharem os documentos, porque, inclusive é muito mais seguro do 

que realizar através do e-mail, que pode se perder, pode não ser lido, pode ir pra caixa de spam, pode 

ir pra lixeira eletrônica e tudo mais. A outra questão é que se coloca prazos para as entidades 

responderem as possíveis diligência ou outras questões, mas não se coloca prazos para os demais 

setores ou departamentos e aí que está o gargalo. Sabemos bem a delonga que se torna esses 

projetos, então já se tem experiências em que a Secretaria libera os recursos para crianças e 

adolescentes em até 21dias, sendo assim é preciso  que se coloque uma base, uma definição de 

prazos com quantos dias será liberado o recurso, após saída do CMDCA, é preciso buscar essa 

excelência, pois sabendo que crianças e adolescentes são prioridade, não vai haver nenhum 

impedimento pela secretária Fernanda Lordello, de fazer esse encaminhamento no sentido de ter 

celeridade, caso esteja tudo redondo. Quando fala da estrutura do CMDCA, quando coloca que a 

câmara ou comissão vai olhar minúcias nas documentações é bom que se corra com essa questão do 

sistema, porque se abre a possibilidade que alguém da secretaria realize essa análise na 

documentação para saber se vai ser necessário ou não analisar o projeto e não a câmara ou comissão 

porque sabe que não tem estrutura possível de fazer essa análise minuciosa. Ou se tira esse 

minucioso ou se busca outra forma diferente, isso por conta de experiência em análise de outros 

projetos. Propõe que o CMDCA delibere uma recomendação a Secretaria imediatamente para que o 

repasse de recurso se dê até 30 dias e que estabeleça os prazos internos. Alfredo Dórea (convidado) 

se sente contemplado com a fala de Renildo, no que se refere aos estabelecimentos de prazos, de 

ambas as partes.Carlinda (Convidada) fala que realizou sua prestação de contas, através do pendrive 

e não sentiu muita dificuldade porque já vem fazendo com as documentações, mas sugere que o 

fundo possa fazer um treinamento online para ensinar as instituições a organizar as pastas e os 

documentos, pois são muitas pastas e se a instituição não estiver atenta ela se perde, diz que já teve 

toda documentação perdida e a salvação foram as cópias realizadas. O processo é muito bom, rápido 

e facilita, principalmente de não ficar com tanto papel em mãos, mas é importante essa capacitação 

Tatiane (SEGOV) agradece o exemplo na prática e a contribuição da convidada. Concorda com a fala 

de Renildo (IBCM) e Alfredo (convidado) e solicita o resgate da aprovação do fluxo, da sugestão de 

Renildo (IBCM), pois acha importante estabelecer esse prazo e considera também importante tentar 

casar isso de uma forma que seja cumprida efetivamente e acha pertinente essa linha de dar um 

prazo máximo para a SPMJ internamente se organizar com os prazos entre os setores seria o mais 

assertivo. Após aprovação do fluxo com inclusão do prazo para SPMJ concluir o processo entre os 

setores. A presidenta Propõe fazer esse diálogo com a SPMJ apresentando prazo de 30 dias ou ver 

uma contraproposta de um prazo mínimo, considerando esse cenário de pandemia e a prioridade que 

requer a temática, uma vez chegando redondinho, para que o recurso chegue o mais rápido possível 

na instituição. Fará esse encaminhamento para SPMJ, fazendo esse diálogo para tentar viabilizar 

para que já se publique essa resolução com os prazos amarradinhos. Pergunta se estão todos de 

acordo ou se alguém se opõe.Luciana (SPMJ) diz que é interessante reforçar esses prazos internos, 

mas eles já existem. A maior dificuldade é na apresentação das documentações, conforme o 

estabelecido, então acaba prolongando, tanto na formalização da parceria, isso aconteceu no edital 

003/2018, onde houveram muitos problemas porque os planos de trabalho não vinham em 

conformidade com o estabelecido e por conta disso muitos planos de trabalho tiveram que ser 

refeitos, documentações de forma incorreta, então acarreta essa demora na análise dos documentos, 

mas concorda que é importante dar visibilidade aos prazos internos, muito embora eles já existam.

Tatiane (SEGOV) Finaliza dizendo que nesse caso fica melhor ainda, pois vai apenas fazer essa 

devolutiva a SPMJ, para que dê publicidade a esses prazos, assim o CMDCA poderá fazer esse 

acompanhamento e monitoramento. faz votação da proposta do fluxo com a ressalva da publicização 

dos prazos. Aprovada por unanimidade. Segue com a Pauta de nº 04- Campanha Contra Trabalho 

Infantil - AtakadãoAtakarejo - Tatiane(SEGOV) informa sobre a Campanha Contra o trabalho Infantil 

lançada pelo CMDCA nos Shoppings Center e grandes estabelecimentos. O grupo AtakadãoAtakarejo 

aderiu a campanha, tendo aqui a representante Sr.ª Paula, que vai trazer informações melhores, mas 

basicamente foi enviado essa proposta e texto, que serão oportunizados para leitura, mas antes 

pretende explicar para que todos tenham compreensão e assim possam fazer a votação de forma 

correta. A ideia é que essas mensagens que serão lidas sejam vinculadas nas 23 lojas no Estado da 

Bahia, não só em Salvador, mas também em outros municípios, de forma educativa e com 

sensibilização. Serão gravadas para reprodução dentro dos estabelecimentos. Essa proposta de 



  

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
16 DE SETEMBRO DE 2021
ANO XXXV | N º 8.11210

frases contra o trabalho infantil foi idealizada pelo Atakadão/Atakarejo para que o colegiado possa 

fazer sugestões, acréscimos ou até inclusão de outras se assim o desejar. Renildo (IBCM) por uma 

questão de ordem, pergunta se passou pela câmara ou se está sendo trazido diretamente para 

assembleia. Tatiane (SEGOV) diz que não passou pela Câmara, que teoricamente deveria passar pelo 

GT, visto que ele está tratando sobre o assunto, mas como não houve a reunião foi trazido diretamente 

para assembleia. Renildo (IBCM) sugere que seja discutido nas Câmaras ou no GT antes de passar 

pela assembleia, para que não pule alguns pontos de discussão. Como você iniciou sua fala dizendo 

se tratar de uma campanha contra o trabalho infantil do GT do Shoppings e dos Centros comerciais, 

eu proponho que se faça uma campanha de forma geral, através do GT, e não uma campanha 

específica de uma empresa, que o colegiado afere sem discussão prévia no GT, que é o local específico 

da discussão, ou que o FETIPA seja consultado, assim como o MPT, porque é preciso tomar um 

cuidado muito grande em relação a nossa função. Assim como o MPT e o MP tenham suas regras de 

colocarem suas marcas ou nomes para financiar certas ações, assim também o CMDCA deve tomar 

um cuidado muito grande em relação a colocar nossa marca ou participar de algumas ações. Então 

assim, em relação a exploração do trabalho infantil  contra   crianças e adolescentes há diversas 

questões que sou a favor que o Conselho , dentro da Rede, puxe a discussão, mas enquanto 

coletividade e enquanto participante do Sistema de Garantias de Proteção, agora quando demandado 

por qualquer órgão ou por empresa é preciso tomar um cuidado muito maior e analisar a proposta 

apresentada, especificamente quando esse órgão ou empresa tenham alguma coisa ou questões em 

andamento que tratam de ataques , ações que atingiram o movimento social ou entidade. Nesse caso 

específico foi colocado na pauta, não se passou por Câmara, então gostaria que tivesse um cuidado 

muito maior, inclusive o Atakarejo está sendo nesse momento acionado em várias ações na 

Defensoria e outros órgãos que compõem o GT e eu acho que é bom que esses órgãos tenham a 

ciência da proposta, e ele, enquanto conselheiro de direito e participante de movimentos sociais , que 

atua inclusive em manifestações e protestos contra algumas atitudes, que já fez parte do PPCAM, que 

tem ciência de algumas questões relacionadas a crianças e adolescentes que acontecem nas 

dependências e que aconteceram e foram denunciadas, não se sente a vontade de trazer essa  

proposta sem passar antes pelo  GT e sem passar por Câmaras do CMDCA, então , não se sente a 

vontade porque não gostaria que o nome Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Salvador, fosse inclusive utilizado em respostas como parcerias, até porque não há uma parceria. 

Diz que respeita a representação do AtakadãoAtakareko presente, mas chama atenção para o fluxo 

do Conselho e para um cuidado com o que é nosso, tanto do Conselho, quanto da entidade que 

representa, IBCM, quanto da pessoa, enquanto conselheiro. Alguns fatos que aconteceram estão 

muito frescos nas memórias. Gostaria que a discussão estivesse acontecendo de forma genérica e 

que pudesse ter adesão de várias empresas, mas não por determinada empresa sem passar pelo GT 

ou pelas Câmaras. Tatiane (SEGOV) informa que acha não ter sido clara na sua colocação, então vai 

refazer sua fala e trazer um histórico: o grupo Atakadão já integra o GT Shopping e já aderiu essa 

campanha e isso já foi chancelado pelos representantes do GT, em reunião com o MP, Defensoria, 

inclusive através de processos, nós respondemos ao MP, a instrução, tudo certinho, então eles já são 

integrantes do GT, só ratificando essa parte, porque ficou parecendo que foi uma adesão recente, mas 

eles já fazem parte do GT. Essa provocação trazida recente, é a seguinte, eles já usam nosmercados: 

banners, cartazes, folhetos da campanha a marca do AtakadãoAtakarejo foi inserida com a chancela 

do GT e de todos os membros que estão integrados e a contribuição que eles trazem é a seguinte, a 

campanha existente não tem o áudio, e eles querem inserir em alguns textos, além de aprovação do 

pleno do CMDCA. Renildo (IBCM) chama a atenção porque foi dito que o colegiado iria analisar e 

aprovar, mas agora diz que já existe a aprovação do GT, então precisa definir o que se quer, porque 

não é o papel do CMDCA aprovar campanhas publicitárias de nenhuma empresa e se houve a 

chancela do GT, ótimo, mas precisa definir no momento o objetivo da pauta. Se for para aprovar e 

chancelar campanha, continua com o mesmo posicionamento, manda para câmara e ela analisa se é 

pertinente ou não. Ailton (AECC) aproveitando o gancho de Renildo (IBCM) pensa que mesmo sendo 

apresentado e aprovado pelo GT, teria que ser validado na assembleia, até porque se foi aprovado no 

GT teria que ser gerado um relatório explicando por que foi aprovado. Então só pra não voltar na 

mesma questão passada, que não passa pela validação da assembleia e o GT ou as comissões 

acabam decidindo por si, só essa ressalva. Brisa (IBCM)Diz que referente a colocação de Renildo 

(IBCM) sobre questão da   marca CMDCA, que ela também está no GT Shopping e que não se pode 

esquecer das memórias,que parte das empresas que estão nesse GT já tem histórico grande de 

exploração e agressão contra crianças e adolescentes , veladas, escusas já esteve no primeiro 

momento colocando a marca e a cara do CMDCA na tela, sobre a legenda de  adolescentes infratores 

que abordam clientes no shopping, mas incorremos nesse risco, então a gente não pode estar se 

envolvendo em um GT que  não se tenha total domínio , para dizer que somos nós as pessoas agora 

que vai deliberar o que vai ser feito e resgatar as memórias, já se sabe o que o Shopping Iguatemi já 

fez,o que o Atakadão Atakarejo já fez eu conheço de perto e  não se pode esquecer da memória,  

senão termina validando determinadas ações, então se for pra falar de marca, vamos  beneficiar a 

nossa, dentro dos nossos princípios.  Paula (representante Atakadão Atakarejo) saúda a todos e se 

apresenta com relação proposta apresentada para validação do CMDCA ela parte de uma das ações 

do mercado de conscientização dos consumidores, que vem sendo realizada várias reuniões e ações 

com a rede em cada bairro, trazendo as temáticas e os problemas que vem enfrentando e que se 

intensificou muito nesse período de pandemia e também depois da atuação que o CMDCA tem feito 

no shopping, isso  de alguma forma intensificou o numero de pedintes , o número de trabalhadores, 

digo não em termos de caráter exclusivo a gente poderia  ouvir  de vocês alguma sugestão para que 

a gente possa rodar no nosso áudio interno, não queremos de forma exclusiva, sugestões que 

possam ser utilizadas por outros estabelecimentos, mas que tenha validação com relação a 

descrição.Só lembrando que quando a gente quer sensibilizar os consumidores em uma rádio 

interna é importante que as frases não sejam muito longas para que não se perca o contexto do que 

é o entendimento e sabe que na prática muitos consumidores não conseguem entender quando se 

fala em trabalho infantil, já fez campanha e sabe que muitos consumidores são a favor do trabalho 

infantil então a gente vem trazendo essas sugestões, como uma abordagem de simples entendimento 

e é isso,  não tem problema algum se tiver que submeter ao fluxo do CMDCA , mas só gostaria da 

análise e validação. Tatiane (SEGOV) diz que recebeu essa demanda do Atakadão Atakarejo e iria 

remeter ao GT, mas como não houve reunião trouxe para apresentação ao colegiado, mas não é uma 

campanha nova é uma campanha que já existe no CMDCA, apenas uma proposta de divulgação de 

áudio internamente, mas acha pertinente remeter pro GT para que eles possam chancelar e 

apresentar na próxima assembleia e enquanto a inclusão do AtakadãoAtakarejo isso foi dado ciência 

no plenário , consta em ata essa adesão, não se recorda qual foi essa ata, mas vai fazer uma revisão 

nos arquivos e resgatar essa memória. Leu Brasil (União Santa Cruz) já se sente contemplado com a 

fala de Tatiane (SEGOV) fala do ocorrido na localidade de Amaralina com aqueles dois jovens , a gente 

precisa ter muito cuidado uma outra situação que ai vai caber aos membros do Conselho Tutelar que 

estão presentes, fluxo de trabalho infantil é com Rede de supermercados privados que tem interesses 

simplesmente de fazer assepsia social , de fazer a exclusão de crianças e adolescentes é preciso ter 

bastante cuidado , quando se fala em campanhas e aí traz a informação bastante importante , porque 

a gente não está aqui para aprovar campanhas, mas se a câmara achar que há necessidade de 

aprovação vai dar o parecer e a palavra final vai ser do colegiado e eu peço que tenha esse cuidado 

na formulação da pauta e têm muitos representantes da sociedade civil que possam entender que a 

gente está meio desorganizado em relação a esta questão e chamar a atenção, de que existe um GT 

que está trabalhando, mas ele está fora do CMDCA, internamente o Conselho ele cumpre a regra do 

regimento e da lei municipal que rege o CMDCA, então existe um fluxo e ele precisa ser devidamente 

cumprido, mas você falou que vai remeter pra câmara. Tatiane (SEGOV) só uma correção, será 

remetido para o GT Shopping. Leu Brasil (União Santa Cruz) mas de qualquer forma, qualquer tipo de 

aprovação ainda que venha para o CMDCA ela precisa passar pela câmara específica, ainda que 

passe pelo GT. Alfredo (convidado)se associa a fala de Renildo e de Leu. Gustavo (SEGOV) saúda a 

todos e ao Atakarejo, na pessoa da  Sra.Paula Bonatto,parabeniza o Atakarejopela iniciativa louvávele 

a Prefeitura ressalta essaação, sobretudo nessa busca pelo combate e exploração contra o trabalho 

infantil, que a sua fala também é enquanto presidente do ConselhoMunicipal  da Juventude, que 

também se associa a essa visão, a essa construção coletiva, se coloca a disposição ediz acreditarque 

dentro do fluxo vai haver um entendimento e avançar na campanha.Maria Antônia (CT) se associa as 

falas de Renildo, Leu e Alfredo e foi contemplada pela Conselheira tutelar Mariana com uma cartilha, 

saída do GT Shopping, para fluxos nos Shoppings e Supermercados, ficou surpresa porque não 

passou pela assembleia do Conselho Tutelar. Verbaliza que o fluxo está errado, pois quem vai pras 

ruas é a abordagem social, não é o Conselho Tutelar, haverá problemas para se chegar a essa 

definição. Tatiane (SEGOV)Informa que quanto a cartilha não é uma informação oficial, houve um 

vazamento de informações, não saiu do CMDCA, porque ainda está em construção e em análise do GT, 

ainda nem foi realizado os ajustes finais propostos pelos membros para mandar pra apreciação e 

disponibilizar para que a rede possa contribuir e está circulando sem chancela do GT e CMDCA. 

Renildo (IBCM) verbalizaque foi citado o Atakarejo em uma ata e outra empresa, em relação ao 

programa de aprendizagemquando foi aprovado o banco de dados e solicitado que entidades, 

conselho tutelar e outros órgãos possam encaminhar currículos de aprendizes, de acordo com 

resolução já aprovada no CMDCA. Sugere que a Câmara delibere um termo de adesão com as 

informações e acione o FETIPA e oFOBAP e outros fóruns estaduais e municipais, inclusive Adriana 

Vieira, que estava numa assembleia anterior sobre o fluxo, porque é responsável pelo PETI porque a 

cartilha de comunicação, inclusive do MPT que existe uma relação próxima, da Superintendência 

Regional do Trabalho, FETIPA, Fórum nacional que Sheilla (SPMJ) está hoje participando, em relação 

ao trabalho infantil, algo já estudado e deliberado, que pode obter a chancela do CMDCA como 

referencial e que as empresas se quiserem assinaro termo de adesão desse material, pra que não se 

demore, que assine e que se faça. Ressalta que agosto trata  do dia nacional, estadual do extermínio 

da juventude negra, e que nunca se afastara da discussão sobre o tema que era importante fazer 

recortes e no dia que se afastar, pode dizer que está morto. Tatiane (SEGOV) diz que só para concluir 

foi feita inclusão em ata anterior a essa, mas pode ser resgatada, lembra exatamente do evento que 

houve no Atakadão Atakarejo onde o vice-presidente Mateus também esteve presente, mas é 

possível resgatar essa ata e trazer finalizando esse ponto de pauta, outra coisa é os integrantes que 

você citou: FETIPA, FOBAP, PETI, Adriana já integram o GT e participam das discussões ativamente. A 

portaria prevê a participação de todos esses membros também. Mateus ( Hora da Criança) diz que já 

que Tatiane (SEGOV) falou sobre a sua participação no evento foi em resposta ao convite recebido, 

mas independente da situação , de ter estado presente e de ter comungado daquele momento, acha 

que o esclarecimento que Renildo trouxecom relação ao todo, a impressão que se dá , que se passa a 

partir dessa provocação que está sendo feita exclusivamente pela rede Atakarejo, acha importante 

pisar um pouco no freio para poder esclarecer um pouco as mentes , trazer um pouco do que se faz, 

do que é , da  realidade para poder embarcar em um lugar seguro, em um momento propicio. Tatiane 

(SEGOV) achou importante e oportuno o debate, principalmente que a representante do Atakarejo 

pôde participar e conhecer os conselheiros Gustavo (SEGOV) queria apenas parabenizar ao 

conselheiro Renildo(IBCM), por sua fala, que foi bastante reflexiva, quetem muito orgulho de 

participar dessa gestão, tendo uma pessoa como Renildo, sabe que existem as diferenças, mas não 

pode deixar de reconhecer a propriedade e profundidade das reflexões num episódio como hoje. 

Finaliza dizendo que muito se orgulha de fazer parte dessa gestão no mesmo período que o 

conselheiro.Pauta de nº05- Conselho Tutelar - Matheus (CT) informa que enviou por e-mail a 

retificação da sua fala e inclusão da fala da conselheira Mianga, conforme acordado no inicio da 

assembleia. Tatiane (SEGOV) agradece e informa que vai apresentar e acrescentar na ata para 

proceder com a aprovação. Leu Brasil (União Santa Cruz) faz apelo aos demais Conselheiros de 

direitos e Tutelares referente a pauta que iniciou na assembleia passada, mas não concluiu muito 

bem, fala que se o CMDCA não puder ser a figura que possa mediar os conflitos que vem acontecendo 

constantemente ente CT e SPMJ, que seja solicitado aos mesmos que eles possam se resolver em 

outros espaços também como MP, a própria imprensa, como determina. Parabenizatanto Renildo 

(IBCM), quanto Tatiane (SEGOV), o primeiro por ter criado a pauta e a segunda por ter mantido. 

Acredita que esse espaço deve ser mantido para seu objetivo principal, que é a formulação da politica 

publica, claro que algumas insatisfações podem ser colocadas, mas o debate que foi levantado na 

última assembleia que ele não venha se repetir, porque se perde tempo, no sentido de que não 

aproveitaoutras sugestões importantes, inclusive da sociedade civil. Reforça que figuras como 

Tatiane, Renildo e Mateus podem sim mediar esses conflitos, acha que o momento é para sentar a 

mesa, chamar a secretária para saber como é que está chegando essa comunicação, Na SPMJ existe 

uma secretária e ela precisa ser ouvida em dado momento, se for o caso propor inclusive uma 

mediação de um diálogo, porque esse tem que ser o papel do CMDCA, senão se foge completamente 

da missão, que é formular as politicas públicas. O CT tem que trazer situações de demandas para 

serem apreciadas e debatidas nas comissões e contribuir com a formulação de política pública. Aline 

( CT) Eu enquanto conselheira tutelar e coordenadora do Conselho IV, Liberdade solicitei no grupo de 

coordenadores uma reunião com Tatiane (SEGOV) essa reunião aconteceu e foi justamente o que 

pedimos a ela , que ela intermediasse essa questão entre o Conselho Tutelar e a SPMJ, pois fica 

parecendo que tem uma guerra, quando o único objetivo é zelar pelo cumprimento dos direitos das 
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crianças e adolescentes, mas não esta havendo isso por parte da SPMJ. Tatiane( SEGOV) diz que essa 

reunião, que os coordenadores pediram foi depois que findasse o prazo do  TAC no MP, só fazendo 

esse registro porque está na pendência de resposta , porque ficou aguardando que os coordenadores 

informassem quando era que eles desejavam essa reunião, porém devido ao avançar da hora vai 

garantir a fala do Conselheiro Matheus, para leitura do trecho para inclusão na AGO 345ª, e certifica 

que o compromisso está confirmado só aguardando o momento oportuno que os conselheiros irão 

sinalizar, assim como ficou acordado. Aline (CT) finaliza a fala. Tatiane ( SEGOV) faz leitura do trecho 

e na sequência segue com votação da AGO 345ª, aprovada por unanimidade. Matheus (CT) saúda a 

todos e se apresenta, na sequência parabeniza o conselheiro Léu Brasil(União Santa Cruz) dizendo 

que seu primeiro ponto de pauta seria justamente abordar esse assunto, não é admissível 

transformar essa plenária num palco de guerra entre a SPMJ e o CT. Na última reunião aconteceu 

essa situação, mas não foi por iniciativa do CT,continua dizendo que  sua fala hoje é no sentido de que 

todos posam pensar o CMDCA, enquanto estrutura propositiva de pautas, o pedido  hoje é solicitar ao 

CMDCA, que diga de fato o que pode fazer pelo CT, dada essa situação, que já é de conhecimento 

público, já foi feito vários ofícios tanto pra  secretaria quanto para toda rede de proteção, então a 

vontade hoje é pensar o que pode ser feito para que não fiquem cobrando em círculos e se torne aqui 

a casa das lamentações, que seja um ofício, que seja a manutenção de cobrança sobre todas as 

questões, pois não entende como uma obra tão pequena, como a da barroquinha, que 8 anos depois 

e ainda não foi realizada, o CT das Ilhas, 9 anos depois não tem sede e funciona em uma sala no CT 

IX, Então todas essas questões para que não se fique repetindo aqui é de que forma fazer essa 

cobrança a essa gestão atual para que se consiga avançar no trabalho, porque praticamente não 

conseguiu desenvolver um bom trabalho na sua comunidade, primeiro veio a pandemia e final do ano 

passado a  ausência da sede, então precisa dar continuidade ao mandato, foi escolhido para isso, a 

comunidade cobra diariamente para que se tenha presença, então de fato se precisa de uma 

estrutura mínima. Na última reunião ficou realmente sentido porque estava se cobrando uma 

situação sem oferecer condições mínimas, que é a estrutura. Finaliza dizendo que sua palavra hoje é 

nesse sentido que se consiga ter alguma proposta ou encaminhamento mais propositivo e já sugere 

que o Colegiado envie ao Gabinete da Secretária, ofício  cobrando o andamento principalmente dos 

Conselhos Tutelares que não possuem sede, fazendo um resumo breve: o conselho I e II esta no fundo 

de um órgão, dividindo 3 salas para 2 conselhos; O conselho IX e XIV no mesmo esquema, eles 

compartilham o mesmo espaço, sendo que o Conselho XIV , só tem apenas 1 sala e o Conselho XV é o 

que esta aqui com a gente , então o que mais espera é que se tenha uma solução propositiva para 

essas questões, algumas são inclusive muito fáceis de se resolver e não entende porque a Secretária 

não toma uma atitude mais proativa , porque os outros serviços da secretaria , que não estão ligados 

a infância, estão funcionando muito bem . Como está acompanhando a questão orçamentaria da 

SPMJ sabe que tem dinheiro que não foi utilizado, Já foram solicitadas informações sobre esses 

recursos, então pede a esse colegiado que ajude a manter esse diálogo e que de fato a gestão tenha 

preocupação com o Conselho Tutelar porquenão pode terminar o mandato, daqui há dois anos e 

pouco sem de fato ter uma sede, sem de fato exercer o mandato, para o qual foi eleito. Tatiane 

(SEGOV) informa que foi ótima a explanação, compreensível e quer socializar que desde quando 

recebeua pauta com os pontos estabelecidos para saber do que se tratava para poder contribuir, que 

foi remetido pra SPMJ com a solicitação de celeridade e houve o  retorno com o seguinte formato: 

existe uma linha de prioridades de locação, que são os Conselhos de Pituba, Barra e Barroquinha, o 

último não seria locação, mas reforma e realmente o reparo é simples e rápido, possivelmente com 

40/50 dias já finalize, após iniciado e a questão de Barra e Roma está na fase de documentação do 

proprietário para poder entregar para iniciar o processo de locação, até conversou com a Conselheira 

Mianga, pois ela tem contato com a corretora, para verificar se ajuda reforçar a entrega da 

documentação e iniciar o processo de locação quanto aos demais Conselhos, vão ter uma escala 

diferenciada e assim que tiver pronto a SPMJ vai informar quais são os Conselhos e a sequência, mas 

a locação já foi informada e Barroquinha, Roma e Barra já estão nessa lista de ser iniciado logo esses 

trâmites, estando pendente apenas a documentação e quanto aos carros ficaram de chegar também 

do governo federal mais 12 kits , mas acha que é uma questão de acompanhamento mesmo como 

Leu Brasil ( União Santa Cruz) traz e Matheus ( CT) colocou. Renildo (IBCM) pergunta se já tem prazos. 

Tatiane (SEGOV) diz que não, mas vai colocar no sistema e acompanhar, inclusive pediu para a SPMJ 

informar quais são as sedes provisórias e os permanentes do Conselho, porque essa semana teve 

uma fake News da Boca do Rio e ficaram sem saber, então para evitar isso pediu a SPMJ essa relação, 

até mesmo para atualizar no site. Já houve respostas e as atualizações serão realizadas no site. Diz 

que o Conselho vai continuar acompanhando e dialogando com os Conselhos, monitorando esse TAC 

que está em execução e cumprimentos dos prazos, percebe que a SPMJ está se movimentando, 

buscando responder esses prazos. Aline (CT) diz que a fala da presidenta diz que a locação dos 

imóveis seriam do XV, XIV, I, os outros vão ser reformados de três em três, Tatiane (SEGOV) explica 

que terão outros que serão locados também só falou os 3 primeiros, mas dentro desses três tem 

outras locações também, por exemplo a Boca do Rio, mas a prioridade é iniciar por esses. Aline (CT) 

o questionamento era esse e pelo e-mail recebido da Sr.ª Perla, onde diz que tendo em vista as 

adequações dos espaços reservados para o funcionamento dos Conselhos, informa que em razão de 

questões técnicas e estruturais, está em busca de imóvel para locação, que possua estrutura 

adequada para o funcionamento do referido Conselho, posto isso conta com a colaboração do 

referido Conselho  para indicar estrutura que atenda às necessidades. Esse foi o meu recebido no dia 

28/07/2021, às 10h59m, pelo colegiado IV, Liberdade. Tatiane ( SEGOV) diz não haver divergência, os 

que estão na frente é porque já foi identificado o imóvel e só falta documentação, então provavelmente 

vai sair primeiro, os demais  estão em processo de localização do imóvel,  mas Barra e Roma já 

identificou e só está faltando o proprietário entregar a documentação , diz que se a fala não ficou 

clara, está reforçando, isso não quer dizer que os demais não terão sedes novas, estes já estão 

avançados no processo de locação. Renildo (IBCM) pergunta sobre os kits de veículos, dando exemplo 

a emenda de Lídice, referente ao CT Barroquinha  e Itapuã, que entrou no sistema do governo federal 

e encontrou uma movimentação de março e soube que um dos carros estava no estacionamento da 

SECULT para tombamento, daí é bom que se acompanhe a entrega dos kits porque os deputados e 

senadores que foram sensibilizados, inclusive para ser justoa ex-secretária Rogéria esteve com a 

bancada em Brasília e conseguiu uma grande parte dos republicanos, mas além disso que doaram, 

que fizeram as emendas , daí a  informação que teve a última movimentação de entrega havia sido 

em março, não sabe se é verdade ou se foi somente ofício, mas que tinha carros no pátio da SECULT 

para tombamento , e gostaria que se fizesse um monitoramento da entrega desses veículos, porque 

tem sido abordado, algumas vezes pra resolver situação do encaminhamento de veículos, diz que 

tem preferido falar com a secretaria pessoalmente, para evitar desgastes maiores , mesmo não 

sendo as vezes compreendido, mas tem acompanhado certos desgastes de pedir carro em um dia e 

levar dois  ou três dias , ou mesmo ter questões maiores e justamente alguns casos que foi feito a 

intermediação em relação a vulnerabilidades ou violência sofrida por crianças e adolescentes. 

Gostaria também que o CMDCA solicitasse  informações dos kits e qual é a parte burocrática que 

vivenciamos nesse momento, porque a ultima é que já estava no estacionamento da SECULT. Tatiane 

( SEGOV) diz que vai buscar informações atualizadas e oficiais para que possa ser socializada, não só 

na plenária, mas também com os Conselhos Tutelares, que tem feito esse monitoramento 

constantemente, que não é fácil são muitos braços e muitas pernas, o CMDCA é um mundo, não basta 

só deliberar, tem que acompanhar todos os processos e fazer a condução para que nada se perca, 

mas reforça o compromisso e a capacitação dos Conselhos Tutelares que está prevista para 25/08, 

com o esforço da SPMJ, CMDCA e dos Conselhos Tutelares e MP, enfim estão avançando sim e 

caminhando na expectativa de dias melhores. Matheus (CT) faz um apelo para a SPMJ, em relação 

aos kits, acha que o que está faltando é esse contato mais próximo entre ambos, para se ter noção o 

Colegiado pediu informação sobre os kits, pois tem um kit da deputada federal Lídice, mas não obteve 

resposta, então teve que solicitar através de requerimento, só assim obteve a resposta que já tinha 

um carro liberado para o CT Itapuã. Deixa o apelo para que se consiga esse contato mais próximo e 

que esse fluxo seja alinhado de forma mais íntima, senão fica sem as informações mínimas para 

saber de como a situação anda, entende que têm dificuldades administrativas, todo órgão público 

tem, mas precisam saber quais são para poder colaborar de alguma forma, pois são os maiores 

interessados para receber esses equipamentos. Agradece                          Gustavo (SEGOV)primeiro 

parabenizar o espirito diplomático, respeitoso, entende que seja por esse caminho mesmo , por parte 

da SPMJ, não há interesse nenhum no conflito , acha que tem causas em comum, então respeita e 

acha honroso o mandato dos conselheiros tutelares, estratégico contra as violações contra crianças 

e adolescentes, na defesa dos direitos, quer dizer que por parte do gabinete da Secretária está 

sempre a disposição para receber qualquer um a Secretária nunca se furtou a recebê-los, só pede 

que seja agendado previamente. A situação que Matheus (CT) apresentou dos veículos, pede que 

sempre encaminhem para o e-mail do gabinete que vai buscar sempre responder, que fica muito feliz 

com as correções apresentadas , pois acaba com a falácia que estava sendo veiculada  de que teria 

acusado de maneira desrespeitosa os conselheiros de preguiçosos, ficou claro que isso nunca 

existiu, inclusive ficou muito triste pelo ataque que recebeu em uma audiência pública a convite do 

MP, sobre essa suposta acusação, diz que essa acusação nunca vai partir dele porque os conselheiros 

são mandatários honrosos, eleitos pelo povo, uma atuação que deve ser respeitada, acredita que a 

critica é sempre bem vinda, que o debate deve existir, mas manter acima de tudo o respeito, quer 

parabeniza-los e dizer que da sua parte , enquanto governo vai estabelecer o debate, que muitas 

vezes se acalora, mas não se deve deixar a margem do desrespeito, que fique bem claro que esta 

para construir a unidade e por parte da SPMJ não há e nunca teve interesse no conflito , algumas 

crises podem existir, mas nada melhor que a mediação, o debate e o diálogo para a construção 

visando a defesa dos direitos da criança e do adolescente . Mianga(CT)  informa que é necessário 

retirar as informações que estão no site CMDCA, quanto ao telefone do CT Barra , endereço e e-mail, 

estão desatualizados, e que no momento estão sem telefone fixo. Tatiane (SEGOV) informa que 

recebeu a relação atualizada da SPMJ e vai atualizar o site. Aline (CT) diz que ficou muito feliz com a 

fala de hoje do conselheiro Gustavo (SEGOV) que foi uma fala totalmente diferente da assembleia 

passada, que bom que ele compreende e entende qual o trabalho do CT dentro de uma sociedade e a 

importância de cada um. Pauta nº 06- FOCAS - Mateus (Hora da Criança )Diz que na última semana 

foi realizado um webinário para as entidades, com a presença de  Bethânia Andrade e Nicholas, lá do 

IBCM,cujo tema foi: Viver melhor ferramenta do HIV AIDS, essa campanha que já existe e que é 

realizada pela IBCM com maestria, está sendo disponibilizada para as entidades de Salvador que 

queiram fazer esse procedimento de testagem, de forma gratuita. Para isso, basta entrar em contato 

com Mateus Russo (Hora da Criança) ou com o Instituto Beneficente Conceição Macedo. Tatiane 

(SEGOV) Agradece a participação de todos, especialmente ao conselheiro  Leu Brasil ( União Santa 

Cruz) que ajudou na condução de manter esse espirito colaborativo, com todos os envolvidos, que 

contagiou os conselheiros tutelares e de direito a ficarem na mesma harmonia, no mesmo proposito 

e isso é muito positivo, que se tenha sempre conduções assim porque os conflitos existem, os 

problemas também, mas todos foram escolhidos para resolvê-los de forma colaborativa, coletiva, um 

contando com o outro. Encerrada a sessão, mas só fazendo correção que ela foi iniciada as 09h07min 

e encerrada às 12h25min, desejando sucesso a todos e um bom almoço. 

Salvador, 18 de agosto de 2021.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RESOLUÇÃO Nº 023/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 

alterada pela Lei Municipal 5204/1996;

Considerando os critérios dispostos na Resolução 015/2019, parecer da assessoria técnica do 

CMDCA e a aprovação na Assembleia Geral Ordinária nº 346ª, realizada no dia 18 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto Quarto Encantado” no valor R$ 586.954,52 (Quinhentos e oitenta e seis mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) destinado ao público de crianças 

e adolescentes de 03 a 14 anos da LABCMI - LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL.

Salvador, 01 de setembro de 2021.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta


