
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 318ª 
 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se em 

Assembleia Geral Ordinária de número 318ª, a partir das 08h40min, os membros do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Vera Lucia S. Guimarães e Moisés 

Nascimento de Santana/Lar Pérola de Cristo; 2. Jaína Santos Lima e Gildásio Francisco de 

Jesus/ACOPAMEC; 3. Marlene Silva Evaristo dos Santos/Associação Dom Bosco; 4. Nilton 

Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 5. Renildo Barbosa e Alfredo Souza Dorea/IBCM; 6. 

Márcia Rodrigues de Oliveira/União Santa Cruz; 7. Risalva Cotrim Telles e Mônica Márcia Kalile 

Passos/GABP; 9. Ivanete Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; 10. Rebecca Sacramento Alves 

Cruz/SEMPS; 11. Ana Paula Teles Pereira/SMED; 12. Roseli Almeida/SMS; 13. Simone 

Miranda Silva Barros e Rafael de Jesus Dantas de Oliveira /SPMJ; 14. Dilmar Copque e Jessé 

F. Gonçalves/SEMOB e convidados, sob a presidência do Senhor Renildo Barbosa, Presidente 

do CMDCA, no auditório da sede do CMDCA, sito à Rua Engenheiro Silva Lima, s/n, Rua 

Transversal à Av. Joana Angélica, lateral do prédio da Previs (antigo IPS) – Nazaré – Salvador 

– Bahia, CEP: 40040-030, para discussão da seguinte pauta do dia: Sessão fechada, das 

8h30min às 9h30min: 1. Sindicâncias; 2. O que ocorrer. Sessão aberta, das 9h30min às 12h: 1. 

Parecer de Câmaras Técnicas; 2. Relatório da X Conferência Municipal para o CECA; 3. 

Planejamento Estratégico; 4. Recesso do CMDCA; 5. Processo de Escolha para Conselheiros 

Tutelares; 6. O que ocorrer. Na sessão fechada foi deliberado que será publicada a retificação 

da comissão de sindicância referente a Resolução 020/2018, substituindo Dorilda Seixas 

Pimenta por Dilmar Copque, bem como a publicação de duas comissões de sindicância - a 

primeira composta por: Vera Lúcia (Lar Pérolas de Cristo), Ivanete Peixoto (SEFAZ) e Jessé 

Gonçalves (SEMOB) responsáveis pelos seguintes processos: PR-SPMJ 541/2018; PR-SPMJ 

543/2018; PR-SPMJ 544/2018; PR-SPMJ 545/2018; PR-SPMJ 546/2018; PR-SPMJ 547/2018; 

PR-SPMJ 548/2018; PR-SPMJ 549/2018; PR-SPMJ 550/2018 e a segunda por: Márcia Oliveira 

(União Santa Cruz), Mariana Guedes (Lar da Criança) e Gabriela Maciel (CMDCA) 

responsáveis pelos seguintes processos: PR-SPMJ 530/2018; PR-SPMJ 532/2018; PR-SPMJ 

533/2018; PR-SPMJ 534/2018; PR-SPMJ 535/2018; PR-SPMJ 536/2018; PR-SPMJ 537/2018; 

PR-SPMJ 538/2018; PR-SPMJ 540/2018. Foi aprovado o parecer de arquivamento da 

Comissão de Sindicância referente aos processos: PR-SPMJ 253/2017 - PR-SPMJ 256/2017 - 

PR-SPMJ 263/2017 - PR-SPMJ 228/2017 - PR-SPMJ 231/2017. Será feito o envio do arquivo 

do Plano de Acolhimento Institucional para os Conselheiros de Direitos. Na sessão aberta a 

IBCM entregou o prêmio “Amigo Solidário” ao Presidente do CMDCA, Renildo Barbosa, que é 

uma das autoridades homenageadas por apoiarem a instituição e a luta contra o HIV – AIDS e 

outras DST’s durante o ano. Iniciada a pauta foi aprovado o parecer da Intercâmara de 

Políticas Públicas Orçamento e Fundo constando de: 1. Verificação da situação do Projeto 

MÍDIA DE MARÉ no valor R$199.990,00 (Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Noventa 

Reais) para captação externa, apresentado pela Organização Não Governamental Ação Pela 

Cidadania analisado na reunião de 03 de outubro de 2018, solicitado adequações. O referido 

projeto retornou com as adequações solicitadas agora em nome do Instituto de Ação Social e 

Cidadania Mão Amiga - IMA como entidade proponente, justificando a impossibilidade de a 

entidade anterior assumir mais um projeto. A intercâmara acata a solicitação e aprova as 

adequações. 2. O Instituto de Responsabilidade e Investimento Social - IRIS apresentou as 

adequações solicitadas referentes ao Projeto REMO SEM FRONTEIRA no valor R$228.641,92 

(Duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa de dois centavos) para 

captação externa, a intercâmara reanalisou as mesmas e concluiu que a instituição não 

contemplou todas as sinalizações, conforme descrito: Não adequou os quadros financeiros; 

não retirou jovens e adultos da proposta apresentada. 3. O Instituto de Ação Social pela Música 

- IASPM apresentou o Projeto PARQUE DA MÚSICA no valor R$317.134,31 (Trezentos e 

dezessete mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavo) para captação externa, os 

membros da Intercâmara solicitaram a presença de um representa da instituição para maiores 

esclarecimentos na próxima reunião. 4. A instituição Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade 

Infantil apresentou o Projeto COBERTOS DE AMOR no valor R$159.940,81 (Cento e cinquenta 

e nove mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e um centavo) para captação externa, a 

intercâmara analisou o projeto e solicitou justificativa quanto à necessidade de passagens 

aéreas citadas no plano de trabalho. 5. Análise de documentos: Of. 614/2018 IDEA nº 

003.9.196511/2018 - referente ao atendimento de uma criança pelo CT IV, a intercâmara 

encaminha o mesmo para a técnica Edna Tosta responder com o apoio da Secretária 

Executiva; Of. 620/2018 IDEA nº 003.9.62069/2018 - referente a informações sobre reunião 

que será realizada com os Conselheiros Tutelares e a rede, para se discutir o fluxo de 

atendimento de crianças recém-nascidas, oriundas de famílias em situação de rua, a 

intercâmara decide levar o assunto como pauta para assembleia e sugere uma reunião com a 

rede para responder ao MP; Of. 500/2018 IDEA nº 003.9.111521/2018 - referente a 

Recomendação que trata sobre a necessidade de cautelas, afim de evitar a formação indevida 

de vínculos afetivos entre adultos padrinhos/voluntários e crianças, especialmente daquelas 

com possibilidade de reintegração à família de origem ou extensa, bom como, de inserção em 

famílias substitutas na forma de adoção. A intercâmara acusa ciência e encaminha para 

conhecimento das demais câmaras técnicas do Conselho. O Presidente informou aos 



presentes que diante da urgência e por já terem sido analisados pela Intercâmara ele assinou a 

declaração de aprovação dos Projetos ad referendum dos Projetos que foram analisados e 

aprovados. O ad referendum foi aprovado pelo Colegiado. Foi aprovado o parecer da Câmara 

Técnica de Registro e Inscrição constando de: Deliberação do Certificado de Renovação de 

Registro Provisório concedido por mais 60 dias para Fundação Cidade Mãe. Aguardando 

Agendamento da visita técnica dos membros da Câmara para deferir a nova Renovação. 

Deferimento dos processos de Registo e Renovação de Registro das Entidades Associação 

Bom Samaritano – RENOVAÇÃO; Associação Doutores D’Alma – REGISTRO; Associação 

Beneficente Pernambués – RENOVAÇÃO; Casa de Augusto Omolú– REGISTRO; Associação 

Beneficente Padre José Pinto- REGISTRO; Associação Fabrica Cultural– RENOVAÇÃO; VIDA 

– Valorização Individual do Deficiente Anônimo – RENOVAÇÃO e foi indeferido o processo de 

Renovação de Registro da Entidade CESEP - Centro Suburbano de Educação Profissional. 

Aprovação do Programa de Aprendizagem – Fábrica Cultural. Em relação a Projetos do ano de 

2016 que foram aprovados neste Conselho para concorrerem a alguns editais externos e que 

não foram contemplados e foi solicitado a equipe técnica do CMDCA que entrasse em contatos 

com essas instituições para que manifestassem interesse em continuar ou não no banco de 

dados de Projetos deste Conselho, aguardando captação externa de recursos e que se caso 

houvesse o interesse em permanecer que encaminhassem um novo plano de trabalho e uma 

síntese do Projeto. Dez instituições responderam e estarão fazendo parte do Banco de Dados 

doe Projetos para financiamento via captação externa, sendo estes: Projeto Andaime: 

Aprimorando o Ensino, Danças Populares e Noções Básicas de Informática da Creche Escola 

Comunitária Alto dos Pontes; Projeto Cidadania na Tela da Sociedade Beneficente Recreativa 

São Roque e Clube das Mães; Projeto Esporte Educativo do Instituto Pedro Barbosa; Projeto 

Formando Cidadão Comprometido do Grupo Beneficente da Rua Sete de Abril e Adjacências; 

Projeto Clave de Sol – Saúde Através da Música do MAPI – Ministério de Adoração Profética 

Internacional; Projeto Educação: Um Compromisso da Família, da Escola e da Sociedade da 

Associação Bahiana de Equoterapia; Projeto Saúde e Qualidade de Vida de Mãos Dados com 

Segmentos da Sociedade também da Associação Bahiana de Equoterapia; Projeto Estação 

Boxe – Expresso Liberdade da Associação Cultural Linha Oito – ACL8; Projeto Liberdade no 

Karatê, também da Associação Cultural Linha Oito – ACL8; Projeto Expressão Digital da 

Associação os Amigos de Clara Amizade Brasil – Bahia. O Presidente registrou que por um 

erro de digitação não foi escrito na pauta o ponto Conselho Tutelar e solicitou ao Colegiado 

para inserir o ponto, o que foi aceito pelos Conselheiros. A palavra foi passada para a 

Conselheira Tutelar Ângela Paz que iniciou abordando sobre a situação do cartão de 

passagem de gratuidade no transporte público dos Conselheiros Tutelares que ainda não faz 

integração ônibus – ônibus e nem ônibus – metrô, apesar das diversas solicitações e reuniões 

realizadas. Relatou que a SEMOB está fazendo um levantamento da situação para que ainda 

este mês a integração ônibus – ônibus seja liberada. Já a integração ônibus – metrô levará um 

pouco mais de tempo para se chegar a uma solução porque depende também do Governo do 

estado e da CCR Metrô. Sobre a paralisação das atividades dos Conselhos Tutelares, Ângela 

sinalizou que ocorreu por falta de estrutura de trabalho nas sedes dos Conselhos, desde 

problemas nas sedes a falta de computadores e pessoal e que após reunião com reunião dos 

Conselheiros Tutelares realizada na última segunda-feira com a participação do Vice Prefeito, 

Secretário da SEMGE e o Presidente do CMDCA na qual foi concedido o aumento de 2,5% nos 

salários dos Conselheiros Tutelares a partir de janeiro de 2019; a regularização do plano de 

saúde para a categoria até sexta-feira 21/12/2018; reposição dos computadores nas sedes dos 

Conselhos, chegarão 6 computadores para cada unidade até a primeira quinzena de janeiro de 

2019; serão trocados os dezoito carros dos Conselhos Tutelares por carros modelo Doblô 

locadas pela prefeitura até que o Kit de Equipamentos dos Conselhos Tutelares seja 

encaminhado pelo Governo Federal; a reforma das unidades será iniciada pelo Conselho 

Tutelar XVII – Pituba; os profissionais de segurança (Guardas Municipais) serão relocados 

após estudo da CGM, para atuarem nas sedes. Serão também encaminhados funcionários 

para o administrativo e de serviços gerais para os Conselhos que estão sem esses 

profissionais. Diante do que foi acordado, em Assembleia, os Conselheiros Tutelares de 

Salvador deliberaram por suspender a paralisação e retornar ao seu funcionamento normal. O 

Conselheiro Tutelar Walmir pediu apoio ao plenário em relação ao pedido encaminhado à 

SEMPS de não reforma da sede do CT XVII - Pituba e sim de mudança de local, uma vez que 

a atual sede foi construída em cima de uma área que possui um córrego e por conta disso 

sempre apresenta problemas em sua estrutura e riscos de desabamento, conforme relatório 

técnico de engenheiros. Relatou também que recebeu uma ligação na qual um preposto da 

Prefeitura informou que o Prefeito deliberou por reforma e não mudança de local, por isso, o 

Conselho Tutelar VXII irá permanecer nesta sede. O Presidente solicitou ao CT Wlamir que 

encaminhe documento ao CMDCA formalizando esta fala, bem como, informando o nome do 

preposto que fez a ligação para que este Conselho possa tomar as devidas providências, 

sendo uma delas o agendamento de reunião com a atual mesa de negociação. O Colegiado 

também deliberou que seja encaminhado ao CMDCA o relatório elaborado no ano de 2017 

para ser socializado e os Conselheiros de Direito estarão a partir de janeiro fazendo visita a 

todas aas sedes dos Conselho Tutelares. No ponto de pauta Planejamento estratégico do 



CMDCA será disponibilizado para consulta o formulário para construção deste documento, bem 

como, a última versão elaborada e assim todos poderão opinar e discutir na próxima 

Assembleia do CMDCA. Foi lido e aprovado por unanimidade o relatório da X Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que será encaminhado ao CECA. Em 

relação ao Recesso do CMDCA a proposta do Presidente de seguir o calendário do Decreto do 

Prefeito ganhou por 12 votos a favor e dois contras. No ponto Processo de Escolha para 

Conselheiros Tutelares o Presidente relatou os ofícios que já foram encaminhados ao TRE, 

SEMPS, SPMJ e MP e os retornos obtidos, além de registrar que amanhã (20/12) acontecerá a 

reunião da Comissão responsável pela elaboração do referido Processo. Em o que ocorrer o 

Presidente apresentou o folder do CMDCA elaborado pelo UNICEF e após algumas discussões 

foi acordado que apenas constará o nome das instituições e órgãos que tem assento neste 

atual colegiado e não o nome dos atuais Conselheiros de Direito e contará o nome dos atuais 

Presidente e Vice-presidente e que também será encaminhada a CIPÓ para eventuais 

contribuições e ajustes, as peças também serão disponibilizadas em formato que possam ser 

socializadas nas redes sociais. O Presidente mostrou por slides o prédio da antiga Faculdade 

Baiana de Direito, que possui mais de 1.500 m² de área construída, acessibilidade, vagas para 

veículos e pontos de ônibus próximos como possível local para nova sede do CMDCA e outros 

Conselhos Municipais para ser encaminhado para o executivo seguir com os tramites de 

locação; o que foi aprovado por unanimidade. O Presidente também apresentou o modelo de 

crachá para Conselheiros de Direito e Equipe Técnico que foram aprovados pelo Colegiado e 

serão encaminhados à SPMJ para confecção, bem como, foi aprovada a produção de uma 

carteirinha para as instituições registradas no CMDCA. A representante do FMDCA, Rita Rios, 

apresentou a prestação de contas do FMDCA que também será encaminhada para todos os 

Conselheiros de Direito. O Senhor Cesar Montes, presidente da FUNDACEM agradeceu a 

parceria estabelecida com a atual gestão do CMDCA e presenteou este Conselho com um 

quadro de uma foto retirada na segunda Capacitação para Conselheiros de Direito e 

Conselheiros Tutelares. Finalizada a pauta o Presidente agradeceu a participação de todos 

nesta última Assembleia do CMDCA em 2018, pontuando as realizações deste novo Colegiado 

no segundo semestre de 2018 e desejou votos de Feliz Natal e Prospero Ano Novo, às 11h 

42min. 

 

Sala das Sessões, 

 

Salvador, Bahia, 19 de dezembro de 2018. 

 

RENILDO B ARBOS A 
Pres idente   


