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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 316ª

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se em Assembleia 

Geral Ordinária de número 316ª, a partir das 09:15 min, os membros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Moisés Nascimento de Santana/Lar Pérola de Cristo; 2. 

Gildásio Francisco de Jesus/ACOPAMEC; 3. Marlene Silva Evaristo dos Santos/Associação Dom 

Bosco; 4. Nilton Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 5. Renildo Barbosa/IBCM; 6. Márcia Rodrigues de 

Oliveira/União Santa Cruz; 7. Risalva Cotrim Telles e Mônica Márcia Kalile Passos/GABP; 9. Meire 

Jane Freire Queiros/SEMPS; 10. Marília Bastos Andion/SMED; 11. Roseli Almeida/SMS; 12. Simone 

Miranda Silva Barros e Rafael de Jesus Dantas de Oliveira /SPMJ e convidados, conforme lista de 

presença, sob a presidência do Senhor Renildo Barbosa, presidente do CMDCA, no auditório da sede 

do CMDCA - 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:1. Leitura e aprovação de Ata; 2. Parecer das Câmaras Técnicas; 3. X Conferência Municipal; 

4.Outubro Criança; 5.Conselho Tutelar; 6. O que ocorrer. Deliberações: 1ª pauta - Ata da Assembleia 

extraordinária de nº 315ª, que após lida foi aprovada por unanimidade. 2ª pauta: instituições 

analisadas e Deferidas para Renovação e Registro: a- Associação Mensageira do Amor Cristão-

AMAC- Registro provisório - 30 dias b- Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência-  

APABB-  Renovação; c- Hora da Criança- Renovação; d- Instituição Ação Social e Cidadania Mão 

Amiga- Renovação; e-Instituto Alimentando Vidas- Registro, f- FUNDACEM- Fundação Cesar Montes- 

Registro, g- Associação Ação Social Mosteiro do Salvador-Renovação, posteriormente foram 

apresentadas as Instituições indeferidas: h- Edifica Música- Renovação- Irregularidade na 

documentação, i-Junta Salvador Pernambués em Ação- Registro- Vencimento do mandato da 

diretoria e relação de Programas de Aprendizagem: Instituições deferidas: a) AESOS- Associação 

Educacional Sons do Silêncio; b) Obras Sociais Irmã Dulce; c) RENAPSI- Rede Nacional de 

Aprendizagem Promoção Social e Integração. Formação da Comissão para discussão das entidades 

que trabalham com os Programas de Aprendizagem. A plenária aprova o relatório da câmara. 

Relatório da Reunião Conjunta entre Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo e 

a Câmara de Registro e Inscrição: 1 - Solicita das instituições sem registro no CMDCA que encaminhe 

a documentação mencionada no Art. 2º da Resolução 010/2016; 2 - Os cursos de programa de 

aprendizagem das instituições Irmã Dulce e AESOS foram analisados e aprovados na Câmara Técnica 

de Registro do dia 10 de outubro, sendo que as propostas encaminhadas pela instituição RENAPSI 

foram rediscutidas nesta reunião e para sua aprovação foi recomendado a apresentação da 

documentação supracitada, por se tratar de instituição fora do Município; 3 - Encaminhar arquivos 

referentes a Aprendizagem para os membros da Câmara técnica de Registro e Inscrição e 

Intercâmara; 4 - O Fluxo de Aprendizagem no CMDCA ficou definido da seguinte forma: a) Check-list 

da documentação no Serviço Social; b)Envio do arquivo digital dos cursos para os membros das duas 

Câmaras; c)Análise e parecer pela Câmara de Registro e Inscrição; d) Análise pela Intercâmara de 

Políticas Públicas, Orçamento e Fundo; f) Apreciação na Assembleia; g) Entrega da Declaração à 

instituição. 5 - Os membros sugerem que seja encaminhada uma proposta a Superintendência do 

Trabalho para ofertar uma capacitação acerca da Instrução Normativa e Programa de Aprendizagem. 

Relato da Intercâmara de Políticas Públicas e Orçamento e Fundo, a que ocorreu no dia 03/10/2018. 

Foi solicitado encaminhamento via e-mail das adequações à Organização Não Governamental Ação 

Pela Cidadania referente ao Projeto Mídia de Maré, assim como os formulários necessários para 

preenchimento no formato solicitado pelo CMDCA e check list de documentos. O prazo estabelecido 

para reapresentação foi até o dia 05/11/2018. A Resolução de Aprendizagem ficou definida que será 

elaborado alguns formulários na tentativa de viabilizar a análise dos programas de aprendizagem. A 

Instituição Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil-LABCMI solicita declaração de aprovação do 

projeto “Vivenciando a Maternidade e a Paternidade na Adolescência” para concorrer a Edital 

Externo. O Projeto em questão foi submetido pela LABCMI, analisado e aprovado por este CMDCA 

para concorrer ao Edital SulAmerica no ano de 2017. A Intercâmara toma ciência da solicitação e 

defere o pedido. Abertura do edital Banco do Nordeste e que as instituições interessadas devem se 

mobilizar. Relatório da Câmara Técnica de Legislação, Infraestrutura, Articulação e Mobilização, a 

câmara recebeu 12 ofícios das diversas Promotorias do Ministério Público do Estado da Bahia, dentre 

eles, 06 ofícios abordam denúncias contra conselheiros tutelares, a câmara delibera que seja aberto 

processo de sindicância. Apresentado o relatório, a plenária aprova. 3. pauta: Preparativos da Pré-

Conferência, expõe o tema e sua importância - serão 10 pré conferências, distribuídas entre as 10 

prefeituras bairros. Delegação composta, ao final, por 54 Conselheiros Tutelares, 100 Adolescentes, 

50 Crianças com acompanhantes, 40 integrantes da Comissão Organizadora, 16 representantes de 

programas de atendimento, 10 representantes do Sistema de Justiça, 260 representantes de 

entidades membros do CMDCA para Delegação da Conferência Municipal em 21 e 22 de novembro de 

2018. Divulgar o evento entre as entidades, para que estejam presentes nas conferências livres. 

Agradecimento ao CECOM por disponibilizar as suas dependências para realização da Conferência 

Livre e Municipal, sem custo algum. Solicitar suporte da TRANSALVADOR, afim de garantir a 

organização do trânsito. Suporte da SPMJ no que diz respeito ao deslocamento das crianças, que 

garantiu disponibilizar um ônibus para cada prefeitura bairro. Para finalizar a pauta, a comissão 

organizadora se reunirá no dia 22 de outubro de 2018 às 15 horas afim de alinhar os últimos detalhes 

para realização do evento. 4. pauta: Agenda mensal do CMDCA com tema Criança E Adolescente para 

organização de outros eventos. 5 pauta: Conselho Tutelar: Orçamento Anual, que será votado em 

dezembro e pede atenção do CMDCA no que diz respeito ao Acolhimento Institucional; Rediscussão 

das áreas de abrangência dos Conselhos Tutelares de Salvador; Retomadas as atividades do Grupos 

de Trabalho e implantação de nova sedes de Conselhos; Melhoria das condições nos plantões 

centralizados, pois a falta de segurança, higiene e estrutura que dificultam o desenvolvimento do 

trabalho. CMDCA provocar o poder público para se atentar a temática, visto que o CMDCA é ator 

principal e responsável por propor políticas públicas. Alerta sobre a realidade da Casa de Passagem 

da Boca do Rio sobre as questões estruturais, visto que o CMDCA também é responsável por fiscalizar 

quanto às condições de atendimento prestado pela instituição; Sinalizar ao planejamento municipal 

que direcione orçamento para Criança E Adolescente. A cada assembleia que seja abordado um tema 

na pauta “Conselho Tutelar”, para que a mesma seja melhor discutida e aproveitada. O GT sobre área 

de abrangência vai ter suas atividades retomadas, prevendo que para as próximas eleições Salvador 

poderá contar com mais dois Conselhos Tutelares. A proposta deve ser encaminhada para o Gabinete 

do Prefeito, para o secretário da SEMGE, Thiago Martins Dantas, para que seja inserida nas peças 

orçamentárias. Importância do Conselho Tutelar apresentar relatórios acerca dos atendimentos 

prestados, afim de que o CMDCA possa compreender a realidade e diante dos dados deliberar sobre 

novos meios de enfrentamento ao contexto.  6. Pauta. Encaminhar documentações analisadas para a 

SPMJ, com objetivo que os projetos recebam recursos até o início de 2019. A Comissão de Análise de 

Projetos pode, sem necessidade de submissão em assembleia, aceitar alteração somente do nome 

do projeto proposto pela entidade que apresentou, mantendo todo o conteúdo original. A proposição 

foi aprovada por unanimidade. Finalizada a pauta da Assembleia - sessão aberta, às 11h50min. 

Iniciada a Sessão Fechada 1 - Representações Externas - Importância do CMDCA fazer-se presente 

nas atividades externas. 2 - Sindicâncias: Processos de sindicância que já foram abertos e 

distribuição entre as Comissões. Estabelecer comissão fixa de sindicâncias, composta por um corpo 

técnico de conhecimento jurídico, visto que, em muitas situações é necessário que seja instaurado 

Procedimento Administrativo Disciplinar; Requisitar a Prefeitura e SPMJ o suporte um corpo técnico 

jurídico permanente. Comissão de sindicância 1) Meire Jane (SEMPS), Rebecca Alves Sacramento 

(SEMPS) e Simone Miranda (SPMJ); 2) Renildo Barbosa (IBCM), Marcia Oliveira (União Santa Cruz) e 

Mariana Guedes (Lar da Criança). Outras comissões devem ser reordenadas com o prazo de 90 dias. 

No que ocorrer: Socialização com os Conselheiros de Direito da realidade administrativa que o 

CMDCA enfrenta, principalmente no que diz respeito a quadro reduzido de funcionários, mediante as 

demandas do Conselho; a sede compartilhada, o que impossibilita a ampliação de atividades e 

compromete o funcionamento do COMPED. Ausência de linha telefônica afeta diretamente o 

desenvolvimento do trabalho, assim como a falta de materiais básicos de escritório e materiais de 

higiene. Realizar levantamento dos 100 dias de gestão e buscar soluções para a realidade do CMDCA. 

Autorização para que o assunto seja direcionado aos órgãos responsáveis, inclusive SPMJ, SEMPS, 

Gabinete do Prefeito e órgão públicos a exemplo Tribunal de Justiça afim de que subsidiem a 

relocação do CMDCA em outro espaço. Os Conselheiros de Direito aprovam por unanimidade que o 

CMDCA busque por meio de parcerias técnico/financeiras com órgão públicos e secretariais 

acomodar as estruturas do CMDCA em uma sede própria. Construção de um planejamento estratégico 

para que seja apresentado ao poder público; Sendo assim, os Conselheiros de Direito aprovam por 

unanimidade a proposta de buscar suporte de outros órgãos públicos, afim de sanar as demandas do 

conselho. Finalizada a pauta, o Presidente agradece a presença de todos e dá-se por encerrada a 

sessão, às 12h35min.

Sala das Sessões,

Salvador, Bahia, 22 de outubro de 2018.

RENILDO BARBOSA

Presidente

PORTARIA 026/2018

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das 

suas atribuições, nos termos das Leis Municipais 4.231/1990, c/c 5.204/1996.

RESOLVE:

Prorrogar o afastamento, por medida cautelar, do senhor Vitor Lima da Cruz, do cargo de Conselheiro 

Tutelar, do Conselho Tutelar IX - Periperi, a partir do dia 21/10/2018, pelo período de 30 (trinta) 

dias, e em substituição convocar o suplente Welder Santos de Abreu, para assumir vacância a partir 

da data da publicação desta portaria.

Salvador, 19 de outubro de 2018.

RENILDO BARBOSA

Presidente

PORTARIA 027/2018

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das 

suas atribuições, nos termos das Leis Municipais 4.231/1990, c/c 5.204/1996.

RESOLVE:

Prorrogar o afastamento, por medida cautelar, do senhor Aloisio Pereira dos Santos, do cargo de 

Conselheiro Tutelar, do Conselho Tutelar XII - São Caetano, a partir do dia 21/10/2018, pelo período 

de 30 (trinta) dias e em substituição convocar a suplente Cidinalva da Silva Santos, para assumir 
vacância a partir da data da publicação desta portaria.

Salvador, 19 de outubro de 2018.

RENILDO BARBOSA

Presidente


