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PORTARIA N.º 191/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 

artigo 17, inciso XI, do Regimento da Secretaria Municipal da Saúde.

RESOLVE:

Considerar designada, desde 08/09/2021 a 22/09/2021, a servidora TATIANE GONCALVES DA 

SILVA, matricula 3123766, para responder pelo Cargo em Comissão de GERENTE DE UNIDADE DE 

SAÚDE TIPO I, A1, grau 52, da USF Vista Alegre, do Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário, durante o 

impedimento legal da titular RENATA DE OLIVEIRA BRAZ, matricula 3151503, em virtude de férias.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 06 de abril de 2022.

DÉCIO MARTINS MENDES FILHO

Secretário Municipal da Saúde, em exercício

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

Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador - CMASS 

RESOLUÇÃO CMASS Nº 16/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALVADOR - CMASS, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 9502/2019;

Considerando Decreto Municipal No 32.268, de 18 de março de 2020, que declara situação de 

emergência no município de Salvador e define outras medidas para enfrentamento da Pandemia 

decorrente do coronavirus (COVID-19);

Considerando Resolução CMASS No 07 que dispõe sobre a eventual necessidade de tomada de 

decisão ad referendum, pelo Presidente deste CMASS, para posterior apreciação por parte do 

Colegiado, diante da dinamicidade imposta para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município 

de Salvador.

Considerando Resolução CMASS No 09 e 10, de 20 de Março de 2020, que dispõem acerca de medidas 

para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social em Salvador.

RESOLVE:

Art. 1o. Aprovar a utilização dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202224680001-

3, no valor de R$ 86.215,00 (oitenta e seis mil, duzentos e quinze Reais), para que seja beneficiado o 

Centro Espírita Caminhos da Redenção, como GND-3 CUSTEIO.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALVADOR, em 18 de abril de 2022.

ERICA BOWES

Presidente

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador - COMSEA 

EDITAL 002/2022-COMSEA/SSA

No primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte dois, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-

se na Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Lazer - SEMPRE, sexto andar, o colegiado 

do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador - COMSEA/SSA, para 

tratar da seguinte pauta: 1. Atualização sobre a Situação de Insegurança Alimentar em Salvador; 

2. Atualização sobre o COMSEA/SSA; 3. Leitura do Termo de Ciência da CONAB; 4. Assinatura do 

Termo de Ciência do COMSEA/SSA; 5. O que ocorrer. Após as boas vindas e apresentações do grupo, 

foram contemplados os dois primeiros pontos da pauta. A presidenta, Sra. Isabela Rayssa Pereira de 

Santana Brito, informou ao plenário que a participação da tesoureira da Associação Fé e Esperança, 

Sra. Maria da Glória Reis dos Anjos, seria por videoconferência e a participação dos representantes 

do Projeto Tangará presencialmente; prosseguindo com caloroso debate acerca do terceiro ponto, 

explanado pelo representante da Companhia Nacional de abastecimento-CONAB, Sr. Marcelo Ribeiro, 

esclareceu que conforme consta na pauta, o Termo de Ciência da CONAB, refere-se ao parecer 

desse Conselho em relação à proposta de participação da Associação Fé e Esperança e do Projeto 

Tangará, na modalidade de compra com Doação Simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos-

PAA, atual Programa Alimenta Brasil, executado pela CONAB. Para que todos possam entender a 

modalidade, refere-se à aquisição de alimentos de uma organização da agricultura familiar e 

doação dos mesmos a uma entidade que atenda famílias em situação de insegurança alimentar e 

nutricional. No projeto em questão a organização que fornecerá os alimentos será a Associação Fé 

e Esperança, localizada no município de Maragogipe/BA, e a instituição que receberá os alimentos 

será o Projeto Tangará, localizado em Salvador. O Projeto é no valor de 179.997,40 e é fruto de 

uma emenda parlamentar do Deputado Marcio Marinho. Os produtos e quantidade são: banana da 

terra 900 kg; batata doce 1.500 kg; beiju 2.000 kg; biscoito de goma 5.860 kg; farinha de mandioca 

5.019 kg; farinha de tapioca 5.019 kg; inhame 2.000 kg; laranja pêra 5.000 kg; laranja Bahia 2.000 

kg. Os produtos e quantidades poderão ser alterados, desde que devidamente formalizado junto a 

CONAB. De acordo com o regramento, o parecer poderá ser emitido tanto pelo Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional de Salvador quanto pelo Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional de Salvador, no entanto, a representação do próprio Projeto Tangará optou 

por tentar obter o parecer inicialmente através do Conselho Municipal, e na impossibilidade tentaria 

o Conselho Estadual. Vale ressaltar que essa é a primeira vez que o COMSEA/SSA é demandado para 

emitir esse tipo de parecer, tendo em vista que se trata da primeira participação de uma Instituição 

recebedora com sede em Salvador, no Programa Alimenta Brasil executado pela CONAB. Após vários 

questionamentos e esclarecimentos, foi contemplado o quarto ponto de pauta com a assinatura 

do Termo de Ciência. Participaram da reunião membros do Projeto Tangará Sra. Tsilla Barral, 

advogada voluntária, Sr. Edilson de Almeida Maciel, diretor financeiro e o estudante de Serviço 

Social, Carlos Lomba, ambos informaram o objetivo do Projeto Tangará, o público alvo e as atividades 

realizadas, ressaltaram que o mesmo está localizado em Fazenda Coutos e trabalha com pessoas 

em situação de vulnerabilidade social e que podem receber visitas a qualquer momento, mesmo 

sem agendamento. Ficou definido que a segunda terça-feira de cada mês será o dia da reunião do 

COMSEA/SSA, podendo ser fixado o calendário de reuniões do colegiado; a próxima plenária será 

realizada dia 10 de maio do ano em curso, com local a ser definido.  Estiveram presentes à reunião: 

Sociedade Civil Organizada - Isabela Rayssa Pereira de Santana Brito - Lar Fabiano de Cristo; Iza 

Charla da Silva Machado - Conselho Regional de Nutricionistas-CRN5 BA-SE; Sérgio Simas Teixeira 

- Associação Beneficente HEBROM; Grace Amorim Pereira- Mesa Brasil; Leila Flores de Sousa e 

Luciana Ribeiro Xavier Santos - Associação Humana Povo para Povo Brasil; Carlos da Silva Brito - 

Centro Comunitário Batista Clériston Andrade-CECOM; Moisés Nascimento de Santana - Associação 

Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo; Fabiane Fernandes Mota - Associação Projeto Social 

Patrulha do Bem. Governo - Débora Santa Mônica Santos - Secretaria Municipal da Saúde; Ana Lúcia 

Barreto Nascimento - Secretaria Municipal da Educação; Marcelo Ribeiro - Companhia Nacional de 

Abastecimento-CONAB. Ausências justificadas Wilson Bispo de Santana Neto e Raquel de Andrade 

Cabral - Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer- SEMPRE; Normando 

Mota dos Santos - Secretaria Municipal da Educação; Kênya Lima de Araújo - Secretaria Municipal 

da Saúde; Ivan Gomes dos Santos Silva - Centro Comunitário Batista Clériston Andrade-CECOM. Não 

havendo nada mais a tratar, eu Aracélia Alice Nascimento de Jesus, lavrei a presente ata, que após 

ser lida e aprovada será por todos(as) assinada.

Salvador, 01 de abril de 2022

ISABELA RAYSSA PEREIRA DE SANTANA BRITO.
Presidenta

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 353ª

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, reuniram- se em Assembleia 

Geral Ordinária de número 353ª às 09h30min, 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 

(registrou presença às 10:30); 7-Edileuza/AEEC; 08- Claudio/SEFAZ; 09-Sarita/FJS; 10-LeuBrasil/

União Santa Cruz;       11-AdrianaSantos/SEMPRE;13- Michele/ ACE; 14-Gildásio/Cintia/ACOPAMEC, 

conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1- Aprovação da ATA 352; 2-Relato das Câmaras 

Técnicas ; 3- GT Aeroporto; 4 - SIPIA; 5-Fluxo da Dispensa; 6-Status das Captações externas com 

recursos 2017 a 2021; 7- 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 da boas-vindas aos demais participantes e avisa sobre a importância de manterem os 

microfones fechados e 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 as 12 horas. Ester Barros (convidada) saúda a todos e solicita atenção, pois gostaria de dar um 

informe sobre uma demanda da sua instituição, referente aos bens permanentes, onde a instituição 

enviou oficio informando sobre interesse em permanecer com os mesmos, porque vai precisar para 

dar continuidade as atividades, inclusive no novo projeto que será financiado por este Conselho. Diz 

que não recebeu retorno do CMDCA, mas recebeu do FMDCA, onde informaram que, em vista do 

bairro de Valeria ser um local de alta periculosidade, não poderiam fazer o tombamento, então a 

instituição sugeriu que pudesse ser feito de forma virtual, mas recebeu o retorno pedindo que os 

equipamentos retornassem para a secretaria, então apresenta a situação, , solicita a intervenção do 

CMDCA, porque acha um absurdo essa imposição. Renildo (IBCM) diz que se solidariza com a 

instituição, que muitas coisas podem ser feitas de forma remota e que Valéria é um bairro de 

Salvador, com, no mínimo, três instituições registradas e atuantes no Conselho: Arte Sem Fronteiras, 

Lar Joana Angelica e a entidade de Irma Jacira, com uns 4 colégios estaduais e municipais, Centro 

Social Urbano, Conselho Tutelar entre outros. Continua dizendo que sabe sobre a violência que 

impera no bairro e em toda cidade, mas isso não é impeditivo de se cumprir algumas tarefas, pois 

riscos estão em todas as partes, clima de guerra igual a Ucrânia  e a Rússia é na Europa, não há no 

bairro de Valeria nada que impeça e quando há fatos que impeçam qualquer pessoa de ir lá, porque 

existe um poder paralelo em Segurança Pública, todos ficam sabendo, então riscos não existem 

apenas de um lado, as crianças, adolescentes e entidades que estão lá merecem respeito. Diz que 

está vendo as letras garrafais, maiúsculas e em negrito nos e-mails que foram recebidos pela 

instituição, então acha que precisa rever a forma que se trata as entidades. Finaliza dizendo que 

gostaria só de registrar sua insatisfação e dizer que o CMDCA deveria responder ao e-mail que foi 

encaminhado e que a instituição diz que não foi respondido e o Conselho deveria intermediar essa 

situação para que essa visita seja feita. Tatiane (SEGOV) agradece ao conselheiro e registra que fez o 

acolhimento inicial da fala da representante da instituição, não só a demanda dela, mas todas são 

consideradas de extrema relevância e importância, mas quer se ater para que se consiga seguir a 
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sequencia que esta prevista em pauta, pede essa compreensão e diz que de fato recebeu e-mail 

copiado e direcionado ao FMDCA e quando viu copiado, entendeu que era para ciência, e ademais 

quem faz esse trâmite é o FMDCA/SPMJ. O CMDCA vem acompanhando essas tratativas e até o 

momento não tinha necessidade de intervenção, pelo  menos até o momento que acompanhou e esse 

relato, trazido em assembleia, ela não tinha conhecimento, mas concorda com o conselheiro Renildo 

que é preciso sim, enquanto CMDCA, se posicionar, mas pra tanto é necessário tomar ciência da 

questão e verificar os e-mails. Finaliza reforçando que, quando se copia um outro órgão para tomar 

ciência, foca o e-mail no FMDCA, então esta pedindo que ele responda e que o CMDCA tome ciência. 

Ester Barros (convidada) informa que enviou dois e-mails distintos, um para a presidente do CMDCA 

e outra para a secretaria da SPMJ, que vai localizar o e-mail para apresentar. Tatiane (SEGOV) 

pergunta qual foi o dia que ela enviou para que possa da o tratamento devido. Ester Barros 

(convidada) diz que foi no mesmo dia que vai imprimir para mostrar. Leila (convidada) diz que só 

queria responder a solicitação do conselheiro Renildo, sobre a ASAMEJ- Associação das Ancilas do 

Menino Jesus- e reforçar a fala de Ester, pois é uma denúncia muito grave, pois o bairro de Valéria já 

é um bairro esquecido historicamente pelo poder público. Aproveita fala para solicitar, se possível,  

acrescentar no que ocorrer como esta sendo realizado o convite, para participação da sociedade civil 

nas assembleias, porque  são mais de 300 instituições inscritas, que não recebem mais esse e-mail 

com a convocatória , fica sabendo através do FOCAS  e acha que assim como o Conexão Vida tem 

outras instituições que querem participar e não recebem o convite , então gostaria de saber como 

esta sendo feita a divulgação das assembleias, também tentou escrever no chat, mas não estava 

habilitada. Renildo (IBCM) diz que só para reforçar, na sua opinião, enquanto conselheiro de direito,  o 

Fundo, de acordo com o decreto e com a Lei Municipal, é vinculado ao CMDCA e a SPMJ, então 

chegando ao conhecimento do Conselho as informações, pertinentes ao Fundo, dizem respeito sim ao 

Conselho porque é o órgão responsável por fazer as deliberações em relação aos recursos. Então 

tem total legitimidade para se receber um e-mail, com esse conteúdo ou qualquer ação, qualquer 

forma de tratamento com as entidades, pode e deve sim se manifestar, enquanto CMDCA e enquanto 

conselheiro. Então,  só reforça que, havendo qualquer problema com entidade, a sociedade civil vai 

se manifestar de forma legal e pra que a situação se resolva, e, se a entidade estiver com qualquer 

problema, a sociedade civil tem independência de se manifestar contra  atitude de qualquer gestor 

ou representante de entidade, então só para deixar destacado que enquanto sociedade civil e 

representantes do FOCAS não estão para passar a mão ou defender, independente do que aconteça 

o que a entidade fizer, mas também não pode deixar de se manifestar quando a entidade tem um 

tratamento igual a este que está sendo apresentado, que primeiro é de omissão e depois trazer uma 

questão que é gravíssima, porque o poder público, e o Conselho está organicamente dentro e é um 

órgão paritário que  tem que ir em qualquer lugar. Exemplifica com o Conselho Tutelar que é obrigado 

a ir em determinados locais, como se tivessem peito de aço e também as entidades que estão lá 

parecem que tem armadura de homem de ferro ou qualquer poder de  super herói. Finaliza dizendo 

ser um absurdo uma resposta dessa, um e-mail desses, inclusive colocando em letras garrafais, que 

na linguagem tecnológica significa grito ou imposição, então é bom que se fiquem atentos para 

entender o que está acontecendo. Tatiane (SEGOV) diz que concorda que o Conselho esta para 

resolver essas questões, e que estava acompanhando outras tratativas de como fazer essa 

destinação, mas o desfecho final, não tinha ciência, que soube agora na plenária e que vai sim tomar 

pé do que está acontecendo e dar os encaminhamentos devidos.  Ester Barros (convidada) agradece 

e informa que enviou os ofícios no dia 11/03/2022, tanto para o CMDCA, quanto para o SPMJ, com a 

relação dos bens permanentes, que só pediu a palavra para deixar claro, que respondeu ao e-mail 

informando que na segunda iria mandar, porém foi buscar seu direito apresentando em assembleia 

e gostaria de ter uma posição. Tatiane (SEGOV) reafirma que no momento ela não tem como 

responder, que precisa entender a situação e se compromete a dar esse retorno depois, porque está 

tendo ciência dessa resposta agora, se fosse alguém no CMDCA que tivesse dito isso, talvez pudesse 

resolver agora, mas como não foi, precisa se reportar ao órgão para ter esses esclarecimentos, mas 

dará esse retorno. Marize (convidada) se solidariza com a fala de Ester e do Conselheiro Renildo e 

que referente a fala de Leila, das informações que não estão sendo publicizadas, informa que tem 

registro no Conselho, mas nunca recebeu e-mail referente as assembleias, que soube hoje, por 

acaso, que o Lar Fabiano de Cristo sempre foi muito participativo nas reuniões, quer fosse conselheiro 

ou convidado, enquanto sociedade civil. Um outro assunto que quer mencionar é o caso de Ester, que 

se fosse algum equipamento perdido, roubado ela teria que da conta, então como Renildo falou é um 

caso gravíssimo, o bairro de Valeria não deve ser esquecido, pois lá também existem crianças e 

adolescentes que necessitam de assistência, independente da periculosidade do local, se não fosse 

assim não faria sentido o Conselho de Direito. Tatiane (SEGOV) diz que reforçando a fala de Leila ela 

pediu para colocar no que ocorrer e que será colocado sim. Léu Brasil (USC) saúda a todos e todas e 

cita um ditado popular, que diz “a nós compete apresentar o problema e ao poder público resolver” 

essa é uma frase que ele passa para Ester, que também se estende a outros representantes da 

sociedade civil, que tem projetos aprovados no fundo. Continua dizendo que acha um absurdo que 

tenha que repetir a afirmação que as instituições sem fins lucrativos  fazem o papel que deveria ser 

do poder público, então quando o poder público chama para um edital, para realizar determinados 

projetos, a instituição esta  executando na ponta , a politica pública que deveria ser feita pelo Estado 

, pelo Poder Público, então não consegue compreender que a sociedade faz doação para os fundos, ai 

vai para o Brasil inteiro, o Fundo através do CMDCA, aprova os projetos, que são executados pela 

sociedade civil, e no final essa pressão por parte do poder público, em que se devolva os equipamentos 

que foram comprados pra realizar a politica publica na ponta, como é o caso desse projeto, que foi 

executado no bairro de Valeria, que tem seus problemas sociais, de violência, mas que não é diferente 

de outros bairros, que tem certeza que se tiver uma inauguração de algum equipamento da SPMJ, a 

secretaria não vai deixar de comparecer por causa do alto índice de violência, mesmo o prefeito e a 

vice prefeita , nada pessoal, mas acha um absurdo um servidor público dizer que não vai se deslocar 

para determinados locais,  parece até que as instituições tem capa, que os processos do Fundo tem 

capa. Continua dizendo que , se determinadas instituições são coligadas com o poder público, resolve 

se rapidamente, quando isso não acontece há esse tipo de comportamento , então sua sugestão é que 

situações como essa seja denunciada na ouvidoria, seja denunciada ao Ministério Público e que se 

comunique sim a secretaria o que está acontecendo, pois muitas vezes é uma decisão individual de 

um funcionário  publico e não se vai para legislação para aplicar penalidade a funcionário publico que 

comete esse tipo de absurdo contra instituições, é necessário mais respeito com a sociedade civil, 

pois aqui não é um espaço de disputa pessoal entre sociedade civil e governo, mas quando se ouve 

determinados comentários sobre isso, deixa todos estarrecidos com posturas de servidores que 

querem atrapalhar o processo que o CMDCA vem construindo, porque o papel do Conselho é o de 

construir políticas públicas e o de Ester, assim como as demais instituições, é de executar politicas 

públicas na ponta,  de comunidades como Valeria, Nordeste de Amaralina e tantas outras que sofrem 

vários tipos de violência. Finaliza dizendo que  a maior violência  que se pode notar é a postura de um 

servidor desse , discriminando um bairro tão belo e de pessoas tão maravilhosas como o bairro de 

Valeria. Renildo (IBCM) sinaliza que a própria presidenta já trabalhou no bairro, durante mandato de 

Conselho Tutelar e morava na área. Tatiane (SEGOV) diz, exatamente e pergunta se tem mais alguém 

inscrito. Mateus (HC) informa que não. Tatiane (SEGOV) diz que já deu as orientações e 

encaminhamentos, que vai tomar ciência, dialogar e dar uma resposta e depois socializa para o 

colegiado o que foi decidido e qual foi a resposta. Segue com o primeiro ponto de pauta: Aprovação 

da ata AGO 352- pergunta se alguém se opõe a essa aprovação. Mateus (HC) informa que até enviou 

e-mail de esclarecimento sobre sua fala e  participação na comissão do Edital MPT 01/2022, entende 

que na reunião anterior, já nos momentos finais, pode ser que tenha ficado algum ruido, alguma falta 

de entendimento ou mesmo ele ter se expressado equivocadamente, então gostaria de reiterar e que 

seja colocado na ata , que ele gostaria de participar da comissão do edital MPT. No primeiro momento 

a presidenta alegou a questão de dar ciência ao MPT para que ele pudesse fazer parte dessa 

comissão e que por conta disso poderia haver um novo calendário para as entidades e a seu ver teria 

sido um prejuízo de lacuna de tempo, mas não sendo dessa forma, não tendo necessidade de 

comunicar ao MPT, como já foi respondido por e-mail, que ele poderia ingressar nessa comissão, faz 

novamente o esclarecimento que quer fazer parte da comissão e gostaria que isso constasse na ata 

Tatiane (SEGOV) diz que esta certo, que de fato a comunicação devia ter sido feita com o MPT e foi 

feita, porque todas as comunicações referentes a esses recursos, o Conselho não tinha autonomia 

para deliberar e que na reunião anterior ainda não tinha o esclarecimentos do que precisava fazer ou 

não, mas o que importa é a manifestação da sua vontade , então se ele tem vontade de participar e 

isso já foi validado pode constar em ata sim, não sabe se cabe , inclusive existe umas retificações 

para serem feitas ai não sabe se pode se colocar no que ocorrer. Assim também a prorrogação das 

inscrições, mas quanto a participação na comissão, esta registrada sim, e inclusive já saiu a 

resolução que consta o nome do conselheiro como membro da comissão e já está publicada em diário 

oficial. Renildo (IBCM) pergunta se a ata vai ser alterada com as observações solicitadas por Mateus, 

no texto enviado, porque a que chegou está com as informações anteriores. Tatiane (SEGOV) diz que 

acredita ser desnecessário porque, de fato, como ele bem colocou, pode ter sido uma dificuldade de 

colocação, na sessão passada e, como já tinha passado do ponto de pauta, pois foi antes de encerrar 

a assembleia, não ficou muito bem definido. Então sugere colocar nessa ata e fazer menção a ata 

anterior, mas se ele quiser que seja feita na outra, não tem problema algum, o importante é que ele 

já faz parte da comissão. Renildo (IBCM) diz que é bom alterar para deixar claro que ele já tinha 

solicitado Sheilla (SPMJ) diz que entendendo que houve essa manifestação de Mateus nessa 

assembleia e que houve um ruido na outra, acha que essa pontuação deve ser feita nessa ata e não 

mexer na anterior, porque na anterior não ficou claro, até o próprio Mateus acabou de dizer, então a 

retificação não tem que ser feita na ata passada, mexer na de hoje e não mexer no passado. Mateus 

(HC) diz que entende a colocação, mas sua solicitação, em fazer parte na comissão do MPT, foi na 

assembleia anterior, que ele ainda explanou com relação ao posicionamento de Tatiane sobre ter de 

consultar o MPT e isso não está na ata Sheilla (SPMJ) diz que isso pode ser registrado nessa ata, no 

que ocorrer, para não ter dois trabalhos, porque de qualquer forma vai ter que registrar na ata de 

hoje também, então fala que é preciso entender que tudo que ocorre em uma reunião precisa ser 

registrado e pergunta se vai ser registrado duas vezes, na passada e na de hoje também, então 

sugere que faça o registro na de hoje. Mateus (HC) diz que discorda e pergunta se na ata de hoje vai 

constar que a sua solicitação foi feita na reunião anterior Sheilla (SPMJ) responde que sim, que ele 

esclareceu que a solicitação foi feita na reunião anterior, mas com a fala na integra, pois é isso que 

precisa ficar atento, que a fala da pessoa, seja conselheiro de direito, que tem direito a voz e a voto, 

como também todas os convidados participantes. Diz que começou a escrever ata quando ainda era 

criança e que o conselheiro Renildo sabe como eram suas atas, eram milhões de paginas porque é 

preciso documentar porque chega lá na frente você tem onde recorrer, você pode confirmar as 

informações, então é preciso colocar todas as informações em ata. Mateus (HC) diz que concorda e 

que pelo que ela traz, que é super  importante, que tudo deva ser registrado, então isso foi dito na 

reunião anterior e deveria ter sido registrado na ata anterior Sheilla (SPMJ) diz que pensa diferente. 

Tatiane (SEGOV) informa que não há problema que republica a ata com as alterações Eliana 

(convidada) saúda a todos, informa que está com sua saúde debilitada e gostaria de pedir a 

presidente se há possibilidade de se falar, no que ocorrer, sobre os projetos que estão no FMDCA, pois 

em todas as reuniões ela tem tentando trazer as informações do que esta acontecendo, que as 

organizações estão, de fato, necessitando do apoio do  CMDCA, afinal de contas foi através do 

Conselho que conseguiram esse pleito e ela gostaria de ter esse apoio do FMDCA, nesse momento, 

para poder retornar com as atividades dos projetos, pois existem crianças que estão sendo ceifadas 

pelo tráfico de drogas, as famílias estão carentes. Ela não compreende e acha que por isso esta com 

sua saúde debilitada, que sua reunião foi em setembro, que não sabe se algumas instituições estão 

sendo privilegiadas, pois ouviu essas informações, algumas vezes, nas reuniões e não gostaria de 

citar, mas pergunta por que ainda não retornaram, se todos os órgãos já estão funcionando: 

shoppings, praias, escolas. Finaliza dizendo que as instituições estão precisando desse apoio, pois 

esta parecendo um descaso e sugere que seja criado um GT, para poder ir lá, desburocratizar e 

resolver a situação. Agradece  encarecidamente. Tatiane (SEGOV) informa que não há necessidade de 

colocar essa situação no que ocorrer que a convidada dê uma olhada no seu e-mail, pois já foi 

enviado resposta, quanto a essa demanda. Eliana (MAPI) conclama a toda sociedade civil, que tenha 

projetos e estejam no aguado da definição, que se manifestem ao tempo que pergunta qual foi o dia, 

porque não visualizou esse e-mail. Tatiane (SEGOV) diz que como o despacho foi ontem, no final da 

tarde, o e-mail deva ter sido enviado na presente data Renildo (IBCM) se reporta a conselheira Sheilla 

dizendo que ela mesma falou que tudo que acontece na reunião precisa constar na ata, o conselheiro 

Mateus mandou por e-mail a solicitação das alterações que ele precisava e hoje se manifestou pela 

alteração, se ele falou lá e por qualquer motivo quem está fazendo a ata atualmente não entendeu e 

não retificou, então tem que constar na ata do momento em que houve a manifestação e da forma que 

ele manifestou, inclusive pelo que a presidente trouxe, que é o mais importante, a paridade da 

comissão já publicada e com a participação de Mateus, então melhor ainda porque ela demostrou que 

houve atenção na solicitação, mas o que Mateus trouxe é a necessidade da alteração e esse é o ponto 

de pauta Tatiane(SEGOV) concorda com o conselheiro e diz que a solicitação já foi esclarecida e 

acolhida , que não há necessidade de votação , pois fará a retificação. Brisa (IBCM) saúda a todos e 
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registra sua presença, pois não estava no momento da chamada e pede objetividade nas demandas , 

que houve uma demora muito grande para definir uma coisa simples, se o conselheiro identificou que 

houve uma falha na informação e a primeira ata não foi escrita a contento, reescreve, republica, não 

precisa ficar com idas e vindas, toda essa comunicação se estende e não há necessidade porque 

acaba se perdendo o momento da reunião por conta dessas situações, então queria pedir objetividade 

porque precisa discutir outras pautas importantes e em nome do mês de março, que se tenha um 

pouco de empatia, pois a colega acabou de dizer que está doente, sob efeito de medicações e veio 

fazer um pleito sobre a necessidade  dela  e não é preciso burocratizar e dizer olhe no e-mail, se 

estamos aqui, cara a cara, porque não resolver logo. Sheilla (SPMJ) diz que alguns vão até condena- 

lá, nesse sentido, mas ela ainda é a favor da leitura de ata como antigamente, pois assim sana todas 

as dúvidas. Tatiane (SEGOV) agradece as contribuições de todos e segue com o próximo ponto de 

pauta. 2-Relato das Câmaras -1-Registro e Inscrição -informa que houve a deliberação da câmara 

que foi referendado pelo plenário de colocar para consulta publica a Resolução 01, que trata sobre os 

indicadores de qualidade, que já está praticamente nas decisões finais, pra receber contribuições. 

Essa Resolução está na aba, consulta pública, para análises e sugestões, na própria aba esta o e-mail 

e tem prazo para o envio. Pede que as pessoas olhem e façam suas contribuições. Continua dizendo 

que a comissão agora se debruça na construção da Resolução 02, que é complementar da 01, 

inicialmente se pensou em colocar tudo em uma resolução só, mas dai se percebeu que são 

diferentes e iria ficar muito extensa, então na 01, vai se citar a 02 e vice versa, para se perceber que 

uma é casada com a outra e em breve, assim que a comissão finalizar, também vai estar disponível 

para consulta. Faz a votação e é aprovado por unanimidade. Mateus (HC) pede informações para uma 

instituição que quer saber sobre visita técnica agendada, porém não consegue contato com o 

Conselho Tatiane (SEGOV) informa que o conselho está sem internet e quando isso acontece, o 

telefone não funciona poque está interligado. Pede que Mateus comunique a instituição. 2-. 

Infraestrutura e Legislação- Mateus (HC) informa que não houve a reunião fechada para se falar 

sobre as denúncias, sindicâncias, encaminhamentos e arquivamentos, mas houve a reunião aberta, 

onde se tratou sobre o plantão de 24 horas dos Conselhos tutelares, as denuncias que chegaram e 

foram apreciadas, mas por não ter tido a Assembleia Fechada só vão trazer os dois pontos de pautas: 

plantão 24 horas e a implantação dos 06 (seis) novos Conselhos. Ana (SEMOB) pede a fala e diz que 

foram analisadas 11 denúncias, sendo encaminhadas para sindicância. Mateus (HC) sobre a 

campanha avisa que Erica, representante do Conselho Tutelar na câmara, trouxe a sugestão de 

retirar do instagran dos CTs os posts que foram feitos referente a campanha, para republicá-los, 

houve a discordância da coordenadora e a sugestão do relator de que Erica fizesse um comunicado 

oficial, por e-mail, reiterando a solicitação de parceria, do CT, na campanha e pedindo também uma 

reunião da comissão com a coordenação do CT. Ana também sugeriu a solicitação de apoio da UFBA, 

através da Escola de Comunicação, levando em consideração a parceria com este Conselho e Luciana 

lembrou que ficou acordado solicitar esse apoio, após a concretização da campanha para se fazer as 

ações por etapa, não atropelar nada e eles chegarem já com uma ideia de como será. Então esse 

dialogo com a Ufba ficou para um segundo momento. Na sequencia a promotora Maria Eugenia (7ª 

Promotoria) se colocou sobre as deliberações levadas ao CMDCA com relação aos conselheiros e as 

sindicâncias, onde ela falou com propriedade sobre o assunto e em suma era sobre a omissão e 

responsabilização do CMDCA, frente ao solicitado pelo Ministério Publico da Bahia, inclusive ela 

chamou os conselheiros de direito para essa responsabilidade também. Sobre os plantões de 24 

horas dos CTs houve uma sugestão do relator para que se fizesse uma reunião ampliada com todos 

os participantes da ação para garantir a representação e se fosse possível uma discussão sobre as 

implicações futuras dessa modificação. A promotora informou que o MP fez uma recomendação, 

através da Dra Karine Espinheira, sobre a situação do plantão. Taianra, técnica CMDCA, sugeriu que 

fosse feito uma reunião de alinhamento com os conselheiros tutelares e a presidenta do CMDCA, o 

que foi aceito por todos e que já aconteceu em outros momentos. A técnica apresentou as questões 

estruturais dos Conselhos e das necessidades que ainda não foram atendidas, então percebeu se que 

seria difícil o trabalho de 24 horas com as condições vigentes. Sobre a recomendação do MP ficou 

acordado socializar no watssapp para que todos os participantes fizessem a leitura e ai encerrou se 

a sessão aberta para dar inicio a analise das 11 denuncias citadas acima. Tatiane (SEGOV) faz votação 

Renildo (IBCM) diz que não se opõe a aprovação, apenas queria deixar registrado, por conta do 

relatório da comissão, que ele, enquanto presidente de comissão de sindicância, só recebeu 

processos, para averiguar até o ano de 2021 e que esse ano ainda não recebeu nenhum processo, o 

que acha estranho, inclusive  ainda não ter tido nenhuma reunião fechada para deliberar, que as 

promotoras já falaram mais de uma vez, em lugares diferentes , sobre processos que não estão 

recebendo retorno de denúncias ou oficio que encaminham pro CMDCA. Então como presidente de 

sindicância, ele só queria registar que seus processos já foram diligenciados e não recebeu nenhum 

processo novo em 2022, que tem 02 de 2021 e pelo menos uns 10 que foram antes, mas é urgente 

que se tenha essa reunião fechada e que as denuncias de entidades e Conselho Tutelares que 

precisam ser apresentadas, sejam logo distribuídas, inclusive tem de entidade que já chegaram ao 

seu conhecimento e dai fica ouvindo, inclusive do MP e representantes, essa questão. Tatiane (SEGOV) 

agradece e diz que só para fazer encaminhamentos, foi realizado um levantamento das pautas das 

sessões fechada, que normalmente são feitas antes da aberta, mas a pauta está imensa, muito 

grande e percebeu se a necessidade de, pelo ao menos, uma manha para tratar todas as demandas 

que tem e muito provável a convocatória saia essa semana, para que ocorra na semana que vem em 

um turno todo, ou uma manha ou uma tarde, pois são muitos assuntos para serem tratados. E quanto 

as respostas, foram feitas orientações para as promotoras e procuradoras, em reunião, que sempre 

reporte as denuncias ao presidente da comissão e as técnicas vão encaminhando para que o 

presidente tome ciência dessa notificação do MP e faça a resposta. Então isso é um tramite, um fluxo 

normal que vai ser revisado para ver se está acontecendo e tomar as providencias cabíveis, caso não 

esteja acontecendo. Agradece e diz que foi importante o registro. Sheilla (SPMJ) diz que já vivenciou 

isso no passado que o MP encaminha várias denúncias e querem uma resposta a curta prazo, que 

todos sabem que a dinâmica no Conselho não é uma coisa simples, vai precisar passar por uma 

câmara técnica, por uma assembleia , então  sugere a elaboração de uma planilha com entrada de 

todos os ofícios que chegarem , com os devidos encaminhamentos, poque assim elas tem ciência de 

onde esta cada coisa e o que foi feito, mas isso se ainda não foi feito, é uma sugestão que ela da . 

Tatiane (SEGOV) agradece e informa que essa planilha foi feita e enviada, para 04 promotoras, em 

dezembro, com quase 80 situações e os respectivos status de cada uma. Não sabe como é o fluxo de 

lá, se ainda não chegou aos cuidados dessa promotora que participou da reunião. Aprovado relatório 

da Câmara Técnica de Infraestrutura e Legislação. 3- Intercâmara de Politicas Públicas Orçamento e 

Fundo - A relatora inicia com a leitura do relatório explicando que é uma pauta muito extensa, mas 

fará a leitura de forma pausada para que todos possam compreender e acompanhar. Pauta de nº  1- 

Acolhimento institucional de Crianças e Adolescentes oriundos de outros municípios e PPCAM 

(Programa de Proteção a criança e adolescente ameaçado de morte) sobre o Acolhimento de Crianças 

e adolescentes, oriundos de outros municípios, ela relata que conforme documento recebido da 

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer - SEMPRE/ Diretoria de Proteção 

Social Especial - DPSE  o município de Salvador encontra se com alta demanda por solicitações de 

acolhimento de crianças e adolescentes oriundas de outros municípios, através da Central de 

regulação de vagas. De acordo com o que estabelece a CF e o ECA o acolhimento de crianças e 

adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, se dá no âmbito municipal, logo cada município 

deve possuir unidade própria de acolhimento, no entanto, apesar da ordem legal, diversos municípios 

não disponibilizam o serviço por falta de demanda suficiente que estimule o investimento, porém a 

legislação permite que seja firmado convênio com instituições públicas e privadas, onde a concedente 

realiza o acolhimento institucional de crianças e adolescentes oriundos de outros municípios, quando 

houver necessidade, assim como a legislação também prevê a possibilidade de consorcio 

intermunicipal. Diante do exposto não faltam alternativas para que o município, do qual a criança ou 

adolescente provém, cumpra com as determinações legais de assistência social, ademais o município 

de Salvador não pode ser compelido a acolher crianças e adolescentes provenientes de outros 

municípios ante a falta de amparo legal.  A Intercâmara define por levar essa discussão para a 

Câmara de Registro e Inscrição para a construção de uma Resolução conjunta. Quanto ao segundo 

documento - Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente no PPCAM ( Programa de Proteção 

a criança e adolescente ameaçado de morte) - a situação se repete, com alta demanda no município 

de Salvador, no entanto a legislação  dispõe que o Programa seja executado por meio de acordos de 

cooperação firmado entre a União, os Estados e o Distrito Federal, isto porque eles dispõem de maior 

aparato financeiro e estrutural  que torna possível a garantia da integridade física, da dignidade e da 

vida dos assistidos. Nada versa sobre o município, logo não cabe o acolhimento na rede municipal, 

pois o município não possui a aptidão técnica para executar o PPCAM. Diante do exposto o município 

de Salvador deixa de atender as demandas que se enquadram em tal situação. A intercâmara propõe 

o agendamento de uma discussão ampliada para estabelecer o diálogo com a rede de proteção 

(Varas/Promotoria/Defensoria/CT/Secretarias/CMDCA e afins) para a discussão das estratégias a 

serem adotadas frente ao crescente número de adolescentes ameaçados de morte na sua 

comunidade de origem. Segue com a leitura do segundo ponto de pauta. Renildo (IBCM) diz que por 

uma questão de ordem sugere que as discussões sejam realizadas de forma individual, visto que as 

pautas são extensas e com uma complexidade muito grande, a exemplo desse primeiro ponto de 

pauta. Edileuza (AEEC) verbaliza que não vê nenhuma objeção, no que todos concordam. Renildo 

(IBCM) então apresenta suas considerações sobre o acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes oriundos de outros municípios dizendo que sobre essa questão, ele entende que muitos 

trabalham na área e sabem que existe uma ligação na União, Estados e Municípios de Coparticipação, 

onde o município assume deliberações que são determinadas por essa comissão tri partite , bi partite 

que se reúne, no Estado, com representações desses três entes, então já houveram discussões 

anteriores, onde a União e o Estado definiu que se a criança e adolescente são brasileiros, não cabe 

em uma situação que é complexa,  uma análise simplista. Então esse termo de cooperação ou esse 

termo de ajuste do que cada um é responsável porque se o CMDCA tomar uma decisão sem ouvir, 

conforme prevê o ECA, e de acordo com o contexto atual, o Conselho pode estar dando elementos a 

alguns espaços que tem conflitos entre alguns protagonistas e a decisão pode ser utilizada nesse 

sentido. Continua dizendo que tem juízes que sentenciam a unidade de acolhimento por se recusar a 

cumprir e tem juízes que não, só esclarecendo para que tenham uma visão sobre as unidades de 

acolhimento, nesta assembleia tem representantes que trabalham com acolhimento e tem a 

conselheira Cintia, que trabalha na ACOPAMEC e poderá falar um pouco mais. Finaliza dizendo que é 

um assunto complexo e ainda bem que a Intercâmara definiu por levar essa discussão para a câmara 

de Registro e Inscrição. Sobre o PPCAM, diz que a IBCM executou por quase 20 anos o programa, 

desde o início. São crianças e adolescentes que não podem ficar com sua família e comunidade, por 

estarem ameaçados de morte e que tem no Constituição Federal  e no ECA a questão da convivência 

familiar e comunitária. O PPCAM faz esse acolhimento e ai tem algumas questões mais complexas 

como as facções de tráfico, então ele também concorda que é uma temática muito complexa e que 

demanda uma discussão mais aberta com a rede, pede desculpas pela sua fala longa, mas entende 

que tem pessoas que não possui esse conhecimento. Cintia (ACOPAMEC) saúda a todos e diz que 

gostaria de fazer algumas considerações sobre o acolhimento oriundo de outros municípios, por esta 

atendendo em uma unidade de acolhimento institucional e frente a frente com essas demandas , diz 

que é preciso considerar o que o estatuto traz ,quando diz que é necessário que esse acolhimento 

aconteça o mais próximo dessa família, afinal de contas ele é emergencial e o seu objetivo é e sempre 

será a reinserção familiar, em qualquer situação, e que isso seja possível, então é muito difícil para 

as unidades e equipe técnica trabalhar essa questão, que é extremamente importante, se o 

adolescente está a quilômetros de distância de sua família, da sua rede socio assistencial e da sua 

região e identidade regional , porque ainda que não haja possibilidade de reinserção familiar naquele 

município há uma rede de apoio que foi deixado pra traz ao ser transferida do município, continua 

dizendo que não esta se falando dos acolhimento emergenciais e sim das transferências , de uma 

unidade de acolhimento para outra, onde já existe um trabalho da equipe técnica do município de 

origem e em dado momento alguém chega a conclusão que se esgotaram as possibilidades e ai quer 

transferi-lo do município  ou como teve a semana passada a solicitação de acolhimento de  07 sete 

irmãos destituídos , de uma área rural de Salvador e que um dos irmãos , inclusive tem idade de 17 

anos. Então não haveria tempo hábil para trabalhar a autonomia desse adolescente em uma zona 

urbana como Salvador, se ele vem de uma vivencia de 17 anos de uma área rural, de uma rede de 

apoio que teve durante toda sua vida e aí desloca esse adolescente para Salvador com meses apenas 

para intervenção e depois solta ele em Salvador. Então ela convida a todos a considerar esses pontos 

que  traz a fazer essa reflexão do impacto na vida, não só no momento do acolhimento, mas na vida 

futura desses adolescentes que são deslocados da suas regiões, esses vínculos que são rompidos 

por estarem fragilizados e fora da sua região, há uma dificuldade muito grande de promover o 

fortalecimento desse vinculo, então é um assunto realmente muito complexo, que tem ai muitas 

nuances a serem discutidas, mas convida todos  a reflexão dessas questões que ela traz . Sheilla 

(SPMJ)  diz que é importante as informações trazidas por Cintia , que foi uma discussão muito rica, 

que além de Cintia, que tem a vivencia diária de acolhimento institucional , ela também já coordenou 

uma unidade em Salvador e, na reunião,  teve a presença também de um Conselheiro tutelar. 
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Continua dizendo que  foi um debate muito bom e por isso a deliberação da câmara por levar a 

discussão para a câmara de registro e inscrição, porque quando se pensou em uma reunião com a 

Intercâmara é para estabelecer alguns critérios, inclusive discutiu alguns pontos que não foram 

colocados no relatório porque ainda precisava passar pela câmara de registro, para se ter uma 

discussão mais ampliada, porque uma das coisas que se priorizou , é que  há o entendimento, como 

Cintia tão bem colocou, que se trata de uma violação de direito a convivência familiar e comunitária, 

quando se abriga em uma unidade institucional um adolescente oriundo de outro município, toda 

dificuldade que se tem de retorno ao lar e ela já vivenciou situações de ficar com essa criança /

adolescente, 02 dois anos ou mais, dentro de uma unidade por conta de toda essa dificuldade, mas 

pensou também que existe uma emergência, a demanda chega e não tem o que fazer, então é preciso 

uma unidade provisória para que esses meninos, oriundos de outras comarcas, possam ficar e ter a 

garantia de cuidados também. Uma outra coisa que se pensou foi que essas unidades tenham um 

prazo já estipulado de até 90 noventa dias, então entende que o financiamento é tripartide, mas é 

preciso também garantir que o direito dessa criança e adolescente não seja violado, que o direito a 

convivência familiar e comunitária seja garantido Sobre o PPCAM, sabe de todas as dificuldades que 

o programa vem passando e da necessidade de fortalecimento e entende que é muito complexo para 

ficar só na instancia do Conselho, por isso a provocação de uma discussão ampliada incluindo as 

Varas da Infância, MP e quem está com o poder de dar uma resposta rápida. Quando se recebe um 

adolescente ameaçado de morte é preciso da uma resposta rápida e o PPCAM tenta, mas não é tão 

rápido assim e um outro ponto é que quando se recebe esse adolescente em uma unidade de 

acolhimento se coloca também todos os outros acolhidos em risco, não só eles, mas toda equipe 

técnica fica em risco, pois a maioria são vitimas ou testemunhas de crimes, muitas vezes praticados 

por facções criminosas ou pelo próprio trafico, então é preciso sim, adotar medidas e solucionar. 

Uma outra questão que ocorrem em muitas unidades, são meninos que cumpriram medida socio 

educativa de restrição de liberdade, onde eles já cumpriram e não tem para onde voltar poque muitas 

vezes o problema ocorreu dentro da comunidade onde ele mora e a família não aceita, então para 

onde mandar esses meninos e aí vem mais uma violação de direito poque ele vai pra unidade de 

acolhimento novamente , mas ele precisa ser protegido , então são questões muito complexas e que 

precisa, de fato, discutir , enquanto rede e precisa de apoio do poder público em relação ao 

financiamento e estabelecer critérios, por isso a definição pela Resolução para estabelecer 

parâmetros , não é dizer que não haverá o acolhimento, mas entender o que pode ser feito. Renildo 

(IBCM) diz que concorda com a fala de Cintia, pois tem um lugar de fala especial, que além de 

assistente social é uma técnica que atua com bastante experiência na ACOPAMEC, entidade que 

possui várias unidades de acolhimento em Salvador, só reforçando não no sentido de complementar 

e nem de validar, porque lembrando que estamos no mês da mulher, esta falando depois de Cintia só 

para complementar porque  é uma violência que normalmente as mulheres sofrem quando como 

reconhecimento da sua função, da sua atuação e formação. Fala a Sheila e demais membros da 

Intercâmara que o PPCAM tem um Conselho, porque é previsto na legislação do PPCAM, portas de 

entrada que são o MP, CT, DP e a Policia, então tem um Conselho que é estadual e formado por juízes 

, secretaria de segurança pública e outros órgãos   que executa, então tem que também notificar a 

Secretaria de Justiça direitos humanos e desenvolvimento social para que o Conselho Estadual do 

PPCAM seja acionado porque são todos os órgãos que se tem falado e que muitas vezes não aparece, 

então esse conselho delibera sobre diversas questões e também pode notificar a representação do 

PPCAM, que fica no  Ministério da Família e o financiamento tem uma  participação mínima do Estado, 

então é só para contribuir com mais elementos para que a Intercâmara e o CMDCA possam articular 

com as instancias,  que são legitimas nas discussões sobre o PPCAM, além da Assistência Social do 

Estado, onde também se discute as resoluções conjuntas sobre o PPCAM, para que se debrucem 

sobre as resoluções que já foram discutidas no CONANDA  e CNASS sobre essas questões. 

Cintia(ACOPAMEC) agradece ao conselheiro pelas palavras e diz que gostaria de reforçar que quando 

o estatuto prevê que o acolhimento deve acontecer o mais próximo a família, existe uma motivação, 

esse vinculo esta fragilizado então precisa ser estimulado e se esse acolhimento acontece a 

quilômetros de distancia, dessa família, tanto a família começa a funcionar sem essa presença, 

quanto esse adolescente  também começa a se acostumar a não esta no grupo familiar, então é 

preciso reforçar o tempo todo, o contrario disso, fortalecer esse vinculo e trazer também a 

regionalização dos serviços, pois o próprio SUAS e a política de assistência prevê essa questão de 

que se o município não tem demanda suficiente para manter uma unidade de acolhimento que ele 

junte ali três ou quatro municípios, faca a divisão desses custos, com o Estado, inclusive que esse 

serviço seja oferecido por região, então ele pode estar acolhido a 40 minutos do seu município , da 

sua família , do seu local , da sua rede de apoio ou a quilômetros de distancia e isso traz um impacto. 

A própria situação de acolhimento já traz um impacto subjetivo muito grande e quando se da longe 

do seu local de origem esse impacto é muito maior, então o Estado esta em uma situação muito 

confortável, porque os municípios vem dando respostas a essas demandas, mas existe a previsão 

legal também que o Estado tem a sua participação, inclusive com recursos para regionalização 

desses serviços . Edileuza (AEEC) continua com o segundo ponto de pauta 2-Análise projeto NACCI - 

(pequenos recursos) continua com a leitura do relatório, onde informa que  a coordenadora fez leitura 

do parecer da Dra Edna Tosta, assessoria técnica CMDCA, que trata sobre a utilização dos recursos 

do Fundo para construção, ampliação, reforma, instalação, aquisição e locação de imóveis, bem como 

Resolução 137/2010 CONANDA, que trata sobre vedações na utilização dos recursos do FMDCA e 

sobre a Resolução CONANDA 194/2017, que versa sobre a possibilidade de utilização desses 

recursos, desde que utilizado para uso exclusivo da política de atendimento a infância e  adolescência 

e o CMDCA delibere, através de resolução própria a aplicação desses recursos em aquisição, 

construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados. O Projeto do 

NACCI, no objetivo geral, solicita reforma da lavanderia, não estando o objeto adequado ao seu 

público fim, apesar das fotos anexadas apontarem para a urgência na demanda. A indicação desta 

intercâmara é que o projeto modifique o objeto, dando mais ênfase à criança e ao adolescente e 

posterior a necessidade da reforma. Como encaminhamento, com a concordância de todos, que a 

instituição será comunicada, através de e-mail, das devidas adequações e será orientada, pela 

técnica Mariluce, sobre as ponderações e sugestões desta Intercâmara com devolutiva em tempo 

hábil para avaliação desta Intercâmara e posterior apresentação na AGO, prevista para acontecer na 

próxima quarta-feira. Como não houve nenhuma consideração segue com a leitura do relatório com 

o próximo ponto de pauta 3- Análise Projeto da OSC Abraço à Microcefalia. A técnica Mariluce faz 

resumo do Projeto Abraçando Potencialidades, onde explica que Trata de aprovação realizada em 

2018, para ser financiado com recurso especifico, voltado para o atendimento de crianças com 

microcefalia. Em virtude do tempo e das mudanças no atual contexto a instituição solicitou o 

arquivamento do Projeto anterior Abraço a Microcefalia (Resolução 018/2021) e apresentou uma 

nova proposta: Projeto Abraçando Potencialidades, sendo analisado por esta intercâmara, que 

solicitou adequações e o mesmo retorna, com as solicitações respondidas. Ainda no mês de fevereiro 

de 2022, a instituição informa sobre doação recebida, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

e através de oficio solicitou a incorporação desse valor ao montante já disponível para financiamento 

do projeto, que passaria de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 246.586,18 (duzentos e quarenta 

e seis mil, quientos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).  A Intercâmara define pela aprovação do 

projeto e pela ampliação no valor do recurso. Renildo (IBCM) pergunta sobre os objetivos desse 

projeto atual e diz que na aprovação de 2018 ate a presente data são 04 anos, e também porque a 

sociedade civil, como todos já sabem, levou para o MP o fluxo dos repasses de doações de pelo 

menos 03 três entidades que receberam denuncia anterior, sobre esse fluxo não vem sendo 

obedecido, então as empresas precisam acessar o banco de dados de projetos, já aprovados e a 

partir daí fazer o deposito. O projeto da OSC ABRAÇO recebeu o recurso, onde uma parte foi da UBER 

e a outra parte o CMDCA deliberou com verbas do fundo, porque entendia que naquele momento o 

movimento e os sofrimentos das crianças com microcefalia mereciam o aporte do CMDCA, já que não 

havia outras politicas publicas municipais, estaduais ou federais para dar esse aporte. Então essa 

doação de 50 mil, não tem como acontecer porque não havia projetos aprovados antes, então quando 

se soube do fluxo dessa doação feita, das ligações que foram realizadas, inclusive o MP já foi 

acionado, então a Intercâmara precisa entender que a legislação e o regimento do CMDCA, diz que a 

empresa ou pessoa física deve entrar no banco de dados, verificar projetos aprovados e direcionar. 

Este projeto da ABRAÇO já estava aprovado e financiado e não havia outro projeto, por essas questões 

ele opina que a sociedade civil se manifeste, no sentido de havendo alteração no valor de 200 mil, 

aprovado 2018, que seja verificado se o objetivo de atendimento a crianças com microcefalia é 

similar ao objeto anterior , já que que não foram trazida as informações detalhadas e esse 50 mil seja 

revisto em outro momento, porque não obedeceu ao fluxo estabelecido no regimento, na lei municipal 

e nas leis que regulam as doações de pessoas físicas e jurídicas. Então ele pede a sociedade civil que 

reveja os votos e também rever esse financiamento desse projeto. Sheilla (SPMJ) diz que houve 

interferência na sua internet e a fala do conselheiro foi prejudicada, impossibilitando a sua 

compreensão no geral. Tatiane (SEGOV) diz que antes da fala do conselheiro ela gostaria de trazer 

uma contribuição, pois se recorda que a Instituição ABRAÇO solicitou o arquivamento do projeto 

ABRAÇO A MICROCEFALIA, e que esse arquivamento foi apresentado e aprovado em assembleia, só 

não se recorda quando foi a publicação dessa resolução. Pede desculpas por não abrir a câmara 

porque dessa forma a internet funciona melhor, mas existe esse arquivamento que pode ser 

resgatado e essa doação de 50 mil, precisa verificar se foi feita para a instituição, pois, às vezes, os 

doadores doam para as instituições e não para projeto só para esclarecer para poder ficar todos na 

mesma página. Sheilla (SPMJ) diz que inclusive, só a titulo de esclarecimento, todos os projetos que 

foram analisados, pela Intercâmara, são destinações carimbadas, direto para a instituição. Renildo 

(IBCM) diz que a nossa legislação, quando fala em doações carimbadas, inclusive foi incluído na 

SINASE, que o CMDCA vai deliberar é sobre projetos, no caso de empresas a legislação do Conselho 

é bem esclarecedora. A empresa escolhe um projeto para financiar, tanto que na doação feita no 

imposto de renda  ao fundo e depois tem que mandar um e-mail escolhendo um projeto, dentro do 

banco de projetos e a entidade, então a entidade tem que estar sabendo disso e, se não obedecer a 

esse fluxo, vai cair na possibilidade de indicação direta, por qualquer um conselheiro ou pessoa, que 

a empresa divida a sua doação ou direcione a uma entidade. Então todos os conselheiros sabem 

poque já foi enviado há alguns meses, quando tiveram as informações e denúncias de possíveis 

beneficiamentos e não obediência ao fluxo, que deve ocorrer.  A Resolução CMDCA 015/2019, diz que 

os projetos aprovados são válidos por dois anos e que tem que ser renovado, conforme a presidenta 

já renovou, por AD referendum, o projeto da Associação Sons do Bem, se não está enganado, o 

TECULTURA, pra que ele pudesse continuar no banco de projetos, então se a entidade não tem 

projetos previamente aprovado, esse recurso é do Fundo e o CMDCA precisa ser muito bem pensante 

no sentido de verificar qual é o fluxo. Como já disse antes, a sociedade civil já se reuniu, já discutiu e 

já deu ciência ao MP da observância desse fluxo de doações, inclusive é preciso esclarecer isso muito 

bem para que não se tenha a desconfiança ou a dúvida que entidades estão sendo beneficiadas, como 

disse antes a sociedade civil esta para fazer a defesa de entidades, mas não para passar a mão na 

cabeça e garantir benefícios a uma ou outra entidade e essa é uma postura que sempre vão ter. Só 

vai repetir que o arquivamento ou suspensão de não execução desse projeto da ABRAÇO demorou já 

quatro anos  para ser executado, crianças com microcefalia precisam, mas doação tem que ser para 

projetos no banco de dados e esse projeto não estava no banco de dados e ele não tem ciência do 

fluxo que aconteceu para a empresa doar, mas precisa ter essas informações e sugere que a 

Intercâmara e demais conselheiros tenham esse cuidado, como já disse o MP já foi acionado. A 

sociedade civil não está sabendo dessa informação agora, já estão se reunindo há meses, já tiveram 

duas reuniões presenciais, sobre esse fato, do fluxo e não pode incorrer no erro de garantir algo que 

não seja o certo. Então sugere que os conselheiros votem, no valor original do projeto de 2018, que é 

de 200 mil, que se tenha um prazo de execução das atividades, pois assim como cobra do Poder 

Público que tem recursos no  fundo e não aplica, ele também precisa cobrar da entidade que tem 

recursos e não usa, pois crianças estão sendo prejudicadas com a não utilização dos recursos e 

sobre a doação dos 50 mil sugere que seja explicado pela presidente, em reunião fechada, como se 

deu esse fluxo de doação, não só para essa entidade, mas também para mais duas que já foram 

noticiadas ao MP, pois não pode concordar com nenhuma dúvida, inclusive pra que não tenham, como 

conselheiro de direito, nenhum problema no futuro por improbidade administrativa. Finaliza dizendo 

que não tem dinheiro, não é rico e não tem nenhuma herança e não quer ter seus direitos cassados 

pela justiça ou MP. Edileuza (AEEC) pede para registrar que na discussão, quando Renildo trouxe toda 

essa narrativa na reunião, explicando a situação, que ela se pronunciou dizendo que estava 

retomando o CMDCA, enquanto representante de organização da sociedade civil, em nome da AEEC e 

não tem conhecimento e não tem propriedade desses grupos internos, então quando a câmara se 

reúne que, dentro de uma medida procura esclarecimentos, a técnica Mariluce dá todos os 

esclarecimentos possíveis e ela achou que a situação ficasse realmente viável, que fosse colocado 

em assembleia esclarecendo todos esses pontos pra que não haja nenhum tipo de ruído ou fissura 

sobre essa dinâmica dentro da Câmara de políticas, que ela não tem conhecimento, está tendo agora 

e, na medida do possível, vai se ganhando o aprendizado em todo o procedimento que está no 

contexto. Léu Brasil (USC)  diz que diante do que foi colocado pela sociedade civil, especialmente pelo 

conselheiro Renildo,  é bom que esse colegiado tenha bastante cuidado na hora de dá prosseguimento 
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a determinadas resoluções que vão impactar pra crianças e adolescentes, em especial, vão impactar 

situações que possam prejudicar os próprios conselheiros de direito, então sua preocupação é que se 

atentem a legislação, se todos se atenta a legislação, pois são tão criteriosos nas questões dos 

projetos quando são analisados aprovado  ou indeferidos , que se atentem também para essas 

questões que a comissão de políticas públicas, uma comissão tão estratégica, traz para essa 

assembleia, uma assembleia aberta, ainda de forma remota, mas que vem sendo acompanhada por 

diversos representantes da sociedade civil e não se pode errar, não pode passar despercebido 

porque houve várias justificativas de representantes das comissões de projetos que ainda que 

quisesse aprovar projetos pelo conteúdo ou algum erro formal do projeto, mas lá na frente iria ter 

problema com o fundo, com a procuradoria, com a legislação,  então se dessa forma foi colocado, 

dessa forma deve ser tratado as questões da análise dos projetos  do CMDCA. Continua dizendo que 

fica muito preocupado com essa celeridade de tentar muitas vezes beneficiar uma ou outra 

instituição e não aplicar o princípio da isonomia, que é muito preocupante o que Renildo traz, que ele 

traz com propriedade, que observa, assim como observa a fala de Sheilla, que é uma pessoa que tem 

conhecimento daquilo que está sendo colocado na comissão de políticas públicas, apesar das 

divergências pontuais, em alguns segmentos,  não deixa de reconhecer a capacidade que o outro tem, 

quer seja na sociedade civil ou no governo e que tem que aproveitar figuras importantes presentes 

no espaço, que Renildo e Sheilla são pessoas que se deve ouvir, porque um já foi presidente duas 

vezes e a outra já foi secretaria executiva, então não podem passar despercebidos, então reafirma 

que sua preocupação e fala de Renildo , no sentido de se cumprir o fluxo e o que determina a 

legislação, daí gostaria de aproveitar chamando atenção dos representantes da sociedade civil e 

gestores para se atentar as legislações, as leituras das Resoluções, sabe que são cansativas, mas é 

nessa ai que se apega, é preciso se fundamentar, inclusive para poder atuar de forma mais 

responsável e transparente cumprindo o princípio da legalidade. Agradece Sheilla ( (SPMJ) diz que, 

particularmente fica confusa com tudo que foi dito , que acha que dentro dessa Câmara existe um 

diálogo muito bom , e em nenhum momento tem divergências por ser governo ou sociedade civil, 

muito pelo contrário, tem se construído uma relação, qualquer uma das que estão presente pode 

falar sobre isso, onde se discute, vai e volta, uma câmara que tem representantes do fundo, do CT e 

consegue ter discussões muito boas e ampliadas sobre diversas temáticas que chegam, 

principalmente no que for de deliberação de políticas públicas porque uma das propostas é que a 

Intercâmara não fique só com esse papel de analisar projetos, que vá além disso, então a questão do 

fluxo que chegou é algo que foi bastante debatido, algumas conselheiras até pediu a técnica fizesse 

um levantamento das entradas e das saídas  de todos de cada documento e isto foi apresentado e 

isso a deixa bastante tranquila na lisura do processo, em nenhum momento se tem predileção por 

essa ou aquela instituição, muito pelo contrário, tem instituição com recursos no fundo de várias 

gestões passadas que teve todo cuidado de chamara as instituições, de rever esses projetos, quem 

já passou pela Câmara sabe , se sinaliza, se convida a instituição penando sempre em um processo 

pedagógico, num processo de acolhimento, em nenhum momento se diz não por dizer não, lembra do 

relatório que foi lido , aonde se chamou a instituição, se deu várias alternativas justamente para que 

o projeto não seja parado lá na frente, por questões burocráticas, então quando Renildo traz todas 

essas questões se surpreende, pois de fato ela gostaria agora de se debruçar sobre essa legislação 

Renildo (IBCM) diz que tem pessoas no Conselho que são decanas e decanas e Sheilla é uma delas , 

já foi técnica, já foi secretaria executiva e está atualmente, como conselheira de direito , então se 

tem alguém que poderia dar uma aula sofre o fluxo de doações para projetos aprovados, esse alguém 

é ela  e a Resolução que a Intercâmara se debruça, já que você disse que teve toda essa discussão. 

Continua dizendo que não é nada pessoal, que pode existir as divergências de opiniões, mas nada 

direcionado a alguém ou alguma instituição, entretanto quando a conselheira pergunta sobre o 

número da Resolução ai ele devolve a pergunta para a Intercâmara, se na hora de discutir os projetos 

para captação externa, qual é a Resolução que vocês se baseiam, pois está com o site aberto, onde 

tem as legislações e os projetos aprovados, daí é importante se pensar mais um pouco sobre a 

questão e se ter uma discussão maior. O projeto da OSC ABRAÇO foi aprovado em 2018, houve o 

pedido de arquivamento, a legislação prevê um período de dois anos, já tem quatros anos com esse 

recurso previsto, a conselheira sabe que tem entidades que fazem captações com recursos bem 

maiores, tais como Neojiba, Irma Dulce, Martagão Gesteira e Santa Casa de Misericórdia, que sabe o 

movimento que a ex presidenta Risalva fez  com algumas empresas devido a ela fazer parte do 

Rotary , por exemplo a UBER que doou 200 mil e que completaram projeto das duas OSCS Mão Amiga 

e ABRAÇO, que completou os projetos com  mais 100 mil para  cada, ficando cada uma com 200 mil. 

Então os projetos aprovados, de acordo com o SINASE e as legislações vigentes, as doações vão para 

os projetos previamente aprovados e não para as instituições. O que foi dito nesta assembleia é que 

de acordo com as discussões que foram realizadas e e-mails enviados é necessária transparência de 

como se deu as doações para essas entidades para que não haja nenhuma desconfiança ou denuncia 

de privilégios a uma ou outra entidade, então, conforme já foi dito, a sociedade civil fez denúncia ao 

Ministério Público sobre esse fluxo de doações que não estão sendo obedecido, pois o que tem que 

ser financiado são projetos e não instituições. O Conselho, após aprovação das contas do Fundo do 

ano anterior e análise do plano de ação e aplicação é quem vai deliberar se vai ter edital ou não, então 

nesse momento, buscando o cuidado com a instituição, a sociedade civil se mobiliza e permite dizer 

que a aprovação  do projeto da ABRAÇO tem que ser no valor que já estava aprovado em 2018 e que 

esse valor de 50 mil como não havia projeto o CMDCA deve deliberar em outro momento, após 

discussão e tem que ser verificado também a dedução do percentual do FMDCA previsto na legislação 

de doações que chegam ao FUNDO e verificar também se esse novo projeto, e ai pergunta a 

conselheira Edileuza, que está fazendo o relato, está de acordo com o projeto anterior, já que houve 

mudança no nome nesse atendimento para crianças com microcefalia, mas para responder isso pode 

se pedir a suspensão de três projetos , de três deliberações que estão na pauta , que são da ABRAÇO, 

Sons do Bem e INSBET., onde poderá ser feita reunião fechada e depois voltar com esse fluxo, mas 

que hoje , de acordo com tudo que foi exposto, pede que se for fazer a votação que faça com o valor 

original e a entidade pode dar entrada e depois aumentar esse valor ou que não haja a votação, 

inclusive pede , enquanto conselheiro, vistas a esses três projetos e documentos com as respectivas 

doações, as datas e os fluxos das doações. Finaliza dizendo que é uma coisa que está sendo trazida 

para assembleia, mas que já está no e-mail, há meses, de todos os conselheiros e conselheiros do 

CMDCA, sem resposta até o momento, então traz essa proposição e pede atenção.  Sheilla (SPMJ) diz 

que em relação ao recurso, a técnica Rita Rios do FMDCA estava presente na reunião e participou da 

discussão, inclusive sinalizou o percentual que ficaria retido no Fundo e sobre a Resolução, que é 

utilizada nas discussões, ela não lembra o número no momento, mas é a que foi aprovada em 2019, 

inclusive escrita por ela e aprovada na gestão do referido conselheiro, que trata sobre captação 

externa. Então como esse recurso foi apresentado direto do FMDCA para a instituição, por isso 

justifica a análise feita no sentido de acolher a solicitação da instituição, só para esclarecer, pois 

foram observados todos os critérios, inclusive o percentual que é de 5%, em virtude do valor de 50 

mil, diz não lembrar quem foi o doador, mas foi apresentado pelo Fundo. Edileuza (AEEC) Diz que, em 

virtude de toda uma narrativa trazida pelo conselheiro Renildo, porque realmente a maioria não tinha 

esse conhecimento e a partir desse momento já tem toda uma preocupação de estar buscando, 

assim como Sheilla diz para proceder de forma como se deve esse fluxo então a Intercâmara vai 

buscar realizar todos os encaminhamentos que foram solicitados pelo conselheiro, a questão de está 

revendo o projeto anterior com o atual, no sentido de rever os objetivos para verificar se são similares 

e a questão de estarem aprovando, a princípio com o valor inicial de 200 mil reais e, posteriormente 

verificar a possibilidade de agregar essa doação, após dirimir toda origem dessa doação. Finaliza 

perguntando se fica certo assim ou se alguém tem alguma outra coisa para sinalizar. Tatiane (SEGOV) 

pergunta se vai continuar a leitura do relatório, pois tem algumas considerações para fazer, após a 

finalização da leitura. Renildo (IBCM) diz que pode dar continuidade a leitura. Edileuza (AEEC) passa 

para a pauta de número 4- Ciência Projeto Humana Brasil - recurso internacional - onde a Intercâmara 

tomou ciência do projeto Fortalecimento da Garantia do Direito à vida e da Redução da Violência 

contra crianças e adolescentes no Brasil-Eixo II Nordeste Salvador, onde a instituição participou de 

Edital do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, sendo aprovada e vem desenvolvendo 

o projeto no município de Salvador, cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento das ações de 

garantia e promoção do direito à vida e redução da violência contra crianças e adolescentes na cidade 

do Salvador. Renildo (IBCM) pede a confirmação se esse projeto foi via FMDCA, no que Edileuza 

confirma que sim, pois  a instituição participou de uma seleção de financiamento internacional e foi 

selecionada. Mateus (HC) Sugere que em virtude do horário avançado e da necessidade de outra 

assembleia, para concluir a pauta, seja retomada a leitura do relatório da Intercâmara na próxima 

assembleia. Edileuza (AEEC) pergunta se a proposta é finalizar a leitura e retornar na próxima 

assembleia, no que Mateus confirma. Sheilla (SPMJ) reforça para entendimento se o que foi lido do 

parecer da Intercâmara já vota ou também fica para a próxima reunião. Edileuza (AEEC) informa que 

entendeu que o restante da leitura deixaria para a próxima reunião Mateus (HC) confirma Tatiane 

(SEGOV) pergunta se vai votar o que já foi lido até o momento. Mateus (HC) pergunta se a votação será 

por pauta Tatiane (SEGOV) diz que foi a sugestão do conselheiro Renildo e ela reforça a pergunta para 

não ficar confuso e se perder tudo que já foi feito. Eliene (SMS) reforça a pergunta se vai fazer leitura 

novamente na próxima assembleia. Mateus (HC) responde que não falou isso , o que pediu foi que 

devido a extensão do horário e da pauta estar extensa e que vai ser necessário uma nova assembleia 

é interrompesse e recomeçasse aonde parou, na próxima assembleia. Ticiana (convidada) pede 

licença e se apresenta , enquanto representante da OSC NEOJIBA, ao tempo que pergunta quando 

será a próxima assembleia e se possível permanecer um pouco mais para entendimento de como 

está colocado o Neojiba neste contexto de hoje, visto que será o próximo ponto de pauta. Ana(SEMOB) 

diz que a proposta do conselheiro Mateus é viável, pelo avançado da hora e que infelizmente ela vai 

ter que sair . Eliene ( SMS) retoma a fala questionando que se não for feita a votação agora, do que já 

foi lido , será necessário fazer toda leitura  novamente, para se recordar o que já foi dito Ana (SEMOB) 

diz que compreendeu sua preocupação, mas que poderá ser feito um resumo, até pela conselheira 

Sheilla, que tem maior entendimento, mas que a discussão que se estende já leva alguns minutos do 

horário . Tatiane (SEGOV) diz que agora ficou esclarecido , então acha que de fato foi uma assembleia 

bem produtiva, em alguns momentos ela precisou desligar a câmara para ter uma melhora nas falas 

e concorda com a sugestão de parar e retomar na próxima assembleia, inclusive que Edileuza se 

comprometesse de fazer um resumo do que foi tratado para que se possa voltar com o que já foi 

posto, acha também que é o tempo que a Intercâmara vai ter de trabalhar as questões e 

esclarecimentos que foram solicitadas e assim dar mais transparência ao processo. Finaliza dizendo 

estar de acordo. Fernando (convidado) saúda a todos, agradece por sua participação e diz que 

concorda com o conselheiro Mateus, que o conselheiro Renildo foi bem claro, parabeniza o mesmo e 

a conselheira Sheilla que também “deu show”. Ugo (convidado) saúda a todos e todas ao tempo que 

se apresenta, enquanto representante da LABCMI/Martagão Gesteira, diz que a colega Ana Paula 

estava acompanhando a reunião, desde o início, que ele entrou ao final por questões de outros 

compromissos. Parabeniza a todos pelas falas e questões debatidas, mas gostaria de apresentar 

umas questões que são muito preocupantes. Entende que existe uma vastidão de assuntos, mas, 

enquanto instituição que apresentou projeto, precisa que dê retorno do que foi discutido sobre a 

análise do projeto, daí fica muito preocupado com o adiamento da reunião para quando seria. Finaliza 

perguntando se seria uma reunião extraordinária e para quando seria Tatiane (SEGOV) agradece pela 

participação do convidado, diz que entende sua colocação e que está de acordo com a fala, por isso 

pede desculpas a ele e todas as instituições que estão na lista das discussões, mas de fato foi uma 

pauta muito extensa, mas infelizmente pela demanda e complexidade da pauta não foi possível 

otimizar, então pela necessidade dos conselheiros, que vão precisar se ausentar, mesmo que 

decidisse continuar não teria validade porque ficara sem quórum, então pede a compreensão de 

todos, pois vai marcar uma extraordinária, porém nessa semana não será mais possível, mas na 

próxima semana ela vai se empenhar para ter essas assembleias. Mateus (HC) diz que para dar esse 

retorno para as entidades parceiras, que chegam cedo e ficam aguardando o seu momento para as 

discussões, pois viu que a pauta da assembleia também está extensa e que não foi possível avançar 

muito, ficando apenas no segundo ponto de pauta-relatos das câmaras técnicas - sugere um diálogo 

prévio para verificar se vai ser possível vencer em uma manhã ou uma tarde ou se vai precisar de um 

tempo maior para que as entidades já se programem para vir no momento especifico e não ficarem 

aguardando . Tatiane (SEGOV) informa que vai colocar no primeiro ponto de pauta a continuidade do 

relato da Intercâmara porque vai da continuidade da onde parou, então podem participar da próxima 

assembleia aberta porque já vai ser o primeiro ponto de pauta,  pede desculpas, mais uma vez , 

agradece a presença de todos e todas e declara encerrada a sessão da AGO 353ª, às 12h10min. 

Salvador, 16 de março de 2022.
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