
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 325ª  
 
Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Sessão 
Fechada de número 325ª a partir das 08:20 min, os membros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Moisés Nascimento de Santana/Lar Pérola de Cristo; 
2. Cintia da Silva Santos /ACOPAMEC; 3. Márcia Oliveira/ União Santa Cruz; 4. Ivan 
Gomes/CECOM; 5. Renildo Barbosa/IBCM; 6. Ivanete Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; 7. Paulo 
Israel Carvalho/GAB; 8. Eliene de Assis Campos/ SMS; conforme lista de presença, sob a 
presidência do Senhor Renildo Barbosa, Presidente do CMDCA, no auditório do Núcleo de 
Prática Musical - NEOJIBA, sito à Rua Saldanha Marinho, Lapinha, para discussão da seguinte 
pauta do dia: 1- Renildo/IBCM apresenta as posições da Câmara de Legislação no que diz 
respeito aos processos de sindicância, a comissão 08, composta por Eliene de Assis 
Campos/SMS; Edna Tosta/CMDCA e Nilton Marcelino/CECOM conforme Resolução: 021/2018 
- Publicado em 27 de novembro 2018 e retificada em 10/07/2019, submete para arquivamento 
os seguintes processos: PR – SPMJ 512/2018 e PR-SPMJ 513/2018, aprovado por 
unanimidade pelos Conselheiros de Direito presentes. A comissão 03, composta por Edna 
Tosta, Nilda Passos, Moisés Nascimento de Santana, conforme Resolução 010/2019, 
publicada em 14 de maço de 2019, submete para arquivamento o seguinte processo: PR-
SPMJ 050/2019, aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Direito presentes. A 
comissão 06, composta por Mônica Kalile/GAB, Cintia Santos/ACOMPAMEC e Ana Sueli 
Carvalho/CMDCA, conforme Resolução 028/2018 e publicada em 15 a 17 de dezembro de 
2018, submete para arquivamento o seguinte processo: PR- SPMJ 67/2017. A comissão 02, 
composta por: Renildo Barbosa/ IBCM, Márcia Rodrigues de Oliveira/ União Santa Cruz; 
Mariana Guedes Silva/ Lar da Criança, conforme Resolução 015/2018, publicada em 22 a 24 
de setembro de 2018, submete para arquivamento o seguinte processo: PR - SPMJ 491/2018. 
Finalizada primeira pauta, Renildo Barbosa/IBCM, informa que mais 30 (trinta) ofícios do 
Ministério Público foram remetidos à Câmara de Legislação e Infraestrutura propondo apuração 
de possíveis omissões de Conselheiros Tutelares. Sendo necessária a criação de uma nova 
comissão, incluindo os Conselheiros de Direito que ainda não compõe comissão, sendo 
deliberada a Comissão 12, composta por: Paulo Israel Carvalho/GAB; Marlene Silva Evaristo 
dos Santos/ Associação Dom Bosco; Gabriela Maciel/CMDCA. Na oportunidade, Renildo/IBCM 
informa a necessidade da substituição da Conselheira Meire Jane Freire Queiroz, na Comissão 
10 de sindicância, desta forma, o Conselheiro Suplente Ivan Gomes/CECOM se habilita a 
compor a comissão, deliberando a composição: Rebecca Sacramento, Ivan Gomes, Rafael de 
Jesus Dantas de Oliveira. Sem mais, dada por encerada a sessão fechada, lavro a presente 
Ata, às 09h, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente Renildo Barbosa. Aos 
dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniram- se em Assembleia 
Geral Ordinária de número 325ª às 09h10min, os membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente: 1. Moises Santana/Lar Pérola de Cristo; 2. Cíntia da Silva 
Santos/ACOPAMEC; 3. Nilton Marcelino Santos Oliveira e Ivan Gomes dos Santos 
Silva/CECOM; 5. Renildo Barbosa/IBCM; 6. Márcia Rodrigues de Oliveira/ União Santa Cruz; 7. 
Paulo Israel Ferreira Carvalho/GABP; 8. Ivanete Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; 8. Ana Maria 
Batista/ SEMOB; 9. Ana Paula Teles Pereira/SMED; 10. Eliene de Assis Campos/SMS e 
convidados, conforme lista de presença, sob a presidência do Senhor Renildo Barbosa, 
Presidente do CMDCA, no auditório da Neojiba, sito à Rua do Queimado, 17, Liberdade – 
Salvador – Bahia. O Presidente abre a sessão dando boas-vindas a todos, o grupo de iniciação 
musical da Neojiba faz uma apresentação com flauta doce. Renildo agradece em nome de 
todos pela abertura musical e concessão do espaço e apresenta a pauta: 1. Aprovação de Ata; 
2. Informes; 3. Balanço de 1 (um) ano da atual gestão e da estrutura do CMDCA; 4. Conselho 
Tutelar; 5. Fórum de Entidades; 6. Relatos de Câmaras, Comissões, GT’s e Representações; 
7. O que ocorrer. Em sequência, na pauta 1 explica que a ata da AGO 325ª já está aprovada 
conforme deliberação anterior. Renildo apresenta o relatório oficial da X Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente confeccionado pela instituição Plan Internacional, 
colocado em votação que a SPMJ faça impressões do referido relatório é aprovado por 
unanimidade. A conselheira tutelar Ângela/ CT IV, questiona em nome do Conselho Tutelar, 
quais as respostas ou providências foram adotadas para julgamento de liminar que suspendeu 
os efeitos da decisão judicial em favor do Conselho Tutelar; sobre a solicitação de análise por 
parte do CMDCA da execução das ações do PETI e lança proposição para reunião com 
coordenação da equipe de fiscalização da Vara da Infância para garantia da presença destes 
em eventos. E fala sobre as questões estruturais do Conselho Tutelar, cita o sistema SIPIA que 
ainda não funciona em Salvado. Renildo informa que o CT IV receberá cópia dos ofícios que 
foram encaminhados sobre esse assunto. Sobre o PETI, o presidente informa que Melissa 
ficará responsável em convocar uma reunião conjunta, assim como acompanhar a discussão. 
Com relação a equipe de fiscalização da Vara de Infância, será agendada uma reunião. Rita 
Rios/ FMDCA apresenta a situação dos 30 projetos ainda não financiados e diz que o FMDCA 
está disponível para agilizar e explica que o relatório gerencial será disponibilizado para 
Renildo após conclusão. Eliana/ MAPI sobre a situação dos 30 projetos, relata sua visita a 
PGM e a forma a qual foi atendida. Diante do relato, o colegiado delibera que seja 
encaminhado ofício cobrando atenção à situação mencionada para PGM com cópia para 
SPMJ. Não houve relato do Fórum de Entidades, sendo assim a conselheira Ivanete/ SEFAZ 
inicia o relato da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo fazendo um 
panorama das reuniões no período de um ano, e apresenta as deliberações da reunião 
ocorrida em 04/07/2019: Encaminhar as adequações solicitadas pela intercâmara referente ao 
Projeto Gingando com as Artes para instituição IDEIAS (Apresentar o ofício de 
encaminhamento para captação externa; Adequar o público alvo de acordo com a legislação do 
CMDCA (0 a 18 anos incompletos); Apresentação de 3 orçamentos dos fornecedores; 
Assistentes administrativos com salário inferior ao salário mínimo (R$998,00); Falta apresentar 
a base utilizada para definição dos salários para celetistas; Justificar quais atividades para o 



público de 0 a 5 anos. Agendamento de uma reunião com o FMDCA/ SPMJ para esclarecer 
sobre análise de projetos pela intercâmara, aguardar sinalização dos membros quanto à data. 
Encaminhar e-mail para as instituições informando sobre o acolhimento de projetos apenas 
para a modalidade 3 do Edital do Itaú Social FIA 2019 (Capacitação ou formação de 
profissionais que atuam no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente), até 
o dia 11/07/2019, para análise e posterior indicação da proposta habilitada. Encaminhar Ata da 
DEDICA referente a reunião ocorrida em 28/06/2019 para elaboração do PADAC 
(Procedimento para Apuração de Danos Coletivo), ao colegiado via e-mail. Em seguida, 
Ivanete apresentou as deliberações da reunião do dia 16/07/2019: As instituições: CIDE - 
Capacitação Inserção e Desenvolvimento e ISBET – Instituto Brasileiro Pro-Educação 
apresentaram propostas para o Edital Itaú FIA - 2019 mesmo o prazo final (11/07/19) sendo 
prorrogado para 15/07/19. Após análise a intercâmara decide estender o prazo para novas 
apresentações de propostas até o dia 31/07/19 nos moldes do CMDCA, conforme Resolução 
015/2019; recebido o ofício nº 04 da instituição Mus-e Brasil, o FMDCA informa que será 
analisado o mesmo documento e por este motivo a intercâmara resolve aguardar informações 
após análise do FMDCA; A instituição Instituto de Desenvolvimento Inclusão e Assistência 
Social - IDEIAS apresentou as adequações do Projeto Gingando com as Artes e a intercâmara 
aprova a proposta apresentada; A intercâmara solicita informações da SPMJ e a Casa Civil, 
acerca do cumprimento das Resoluções 09 e 10/2018. A técnica Manuela apresenta as 
deliberações da reunião da Câmara Técnica de Registro e Inscrição realizada em 10/07/2019, 
foram analisadas e deferidas 08 solicitações de registro/ renovação das instituições: 
Associação Voluntários para o Serviço Internacional – AVISI (Renovação), Projeto Sião de 
Itapuã (Renovação), Grupo de Jovens Liberdade Já (Renovação), Centro de Giro Santo 
Antônio de Pádua (Renovação), Centro Cultural Edson Souto (Registro), Centro Comunitário 
São José Operário (Renovação), Ação Social pela Música – IASPM (Renovação), Associação 
Cultural Linha 8 – ACL8 (Renovação). A conselheira Márcia/ União Santa Cruz solicita registro 
sobre a reunião no dia 04/07 no MP referente aos 30 projetos aprovados pelo CMDCA e expõe 
a forma com a qual se sentiu tratada, de forma criminatória pelo atual gestor do FMDCA e diz 
que diante do fato ocorrido, todo colegiado e instituições merecem retratação do mesmo. O 
conselheiro Marcelino/ CECOM lança duas proposições, que seja elaborada uma moção de 
repúdio ao gestor do FMDCA e que se reitere o pedido de afastamento do mesmo. Colocado 
em votação as três proposições apresentadas pelos conselheiros, tendo a primeira 6 votos 
favoráveis e 4 abstenções; a segunda proposição teve 5 votos favoráveis, 1 voto desfavorável 
e 4 abstenções; a terceira foi aprovada com 5 votos favoráveis, 3 votos desfavoráveis e 2 
abstenções. Waldemar/CEDECA convida o CMDCA a apoiar o dia 26/08/2019, instituído pelo 
CEDECA como o dia de atenção ao homicídio e as impunidades, é colocada em votação a 
parceria do CMDCA e CEDECA para o evento, aprovado por unanimidade. 
 
Salvador, 17 de julho de 2019. 
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