
 
 

 

ATO COMPLEMENTAR 011/2022 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos e do Adolescente do Município do Salvador - CMDCA, no uso das suas atribuições, 

nos termos da Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal 4.231/1190 c/c 5.204/1996 e em consonância com o Edital 001/2022 

e conforme as deliberações da Comissão do Processo Eleitoral CMDCA 2022-2024, RESOLVE:  

A comissão eleitoral recebeu denúncia anônima através do e-mail institucional do CMDCA, na qual fora solicitado sigilo 

por parte do denunciante, em síntese a denúncia aduz que há notório vício no processo de eleição de novo conselheiro 

da sociedade civil, Sr. Evaldo Batista de Almeida Filho, que anteriormente era representante da entidade União Santa 

Cruz e em virtude de vedação de nova recondução, teria migrado estranhamente para outra entidade, Associação 

Beneficente e Cultural Amaralina.  

Enfatiza que há oportunismo político, mas que tal não se configura ilegalidade, mas que o mesmo à revelia da 

transparência pública e de encontro com a resolução do CONANDA, que prevê vedação de quem tem vínculo com o 

poder público, tomar posse neste Conselho de Direitos, estaria insistindo na posse.  

Ressaltou que o denunciado, figura na lista disponível no site da Câmara, como assessor do vereador Sidininho, 

oportunidade em que colacionou no bojo do e-mail em que consta a denúncia, o link de acesso a página da transparência 

da Câmara Municipal de Salvador. 

Reforçou o denunciante ter ficado atônito com a publicação do ato 006/2022, da Comissão Eleitoral, publicado no Diário 

Oficial do Município de 26 de julho de 2022, que reiterou e validou a eleição do denunciado, embora tenha recebido 

notícia da vedação a condição de conselheiro de direito, por ter vínculo com o poder público.  

Notificado para apresentar a defesa escrita no prazo de 48h, o referido, tempestivamente apresentou, aduzindo que a 

denúncia não podia prosperar em razão de que não teria amparo legal e não se sustentava, por não ter o denunciante 

apresentado nenhuma prova do quanto alegado.   

Refutou a informação de que teria exercido 2 (dois) mandatos como conselheiro de direito deste Conselho, aduzindo que 

os representantes da entidade União Santa Cruz, foram outros conselheiros de direito, fazendo menção ao DOM, bem 

como as Atas das Assembleias do CMDCA.  

Sustentou também que nesse período exercia o cargo de conselheiro tutelar do município de Salvador, tendo sido 

exonerado a pedido em janeiro de 2021, reforçou que a legislação citada no edital, veda a participação da entidade, já 

que o mandato pertence a mesma e não ao conselheiro de direito, transcrevendo o art. 8º, § 4° da Resolução 102/2005 

do CONANDA, o art. 7º, § 2º do Regimento Interno do CMDCA, bem como o art. 8º, III, do Edital 001/2022. 

Pelas razões apresentadas na defesa, pugnou pelo arquivamento da denúncia e a manutenção da posse marcada para 

o dia 01/08/2022, às 9:00h.  

Ante aos fatos, a comissão eleitoral, entendeu que não há impedimento legal para que o referido seja empossado no 

cargo de presidente do CMDCA. 

Salvador, 28 de julho de 2022. 

Gildásio Francisco de Jesus 

Presidente da Comissão de Eleição do Colegiado 


