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crianças e adolescentes, mas não esta havendo isso por parte da SPMJ. Tatiane( SEGOV) diz que essa 

reunião, que os coordenadores pediram foi depois que findasse o prazo do  TAC no MP, só fazendo 

esse registro porque está na pendência de resposta , porque ficou aguardando que os coordenadores 

informassem quando era que eles desejavam essa reunião, porém devido ao avançar da hora vai 

garantir a fala do Conselheiro Matheus, para leitura do trecho para inclusão na AGO 345ª, e certifica 

que o compromisso está confirmado só aguardando o momento oportuno que os conselheiros irão 

sinalizar, assim como ficou acordado. Aline (CT) finaliza a fala. Tatiane ( SEGOV) faz leitura do trecho 

e na sequência segue com votação da AGO 345ª, aprovada por unanimidade. Matheus (CT) saúda a 

todos e se apresenta, na sequência parabeniza o conselheiro Léu Brasil(União Santa Cruz) dizendo 

que seu primeiro ponto de pauta seria justamente abordar esse assunto, não é admissível 

transformar essa plenária num palco de guerra entre a SPMJ e o CT. Na última reunião aconteceu 

essa situação, mas não foi por iniciativa do CT,continua dizendo que  sua fala hoje é no sentido de que 

todos posam pensar o CMDCA, enquanto estrutura propositiva de pautas, o pedido  hoje é solicitar ao 

CMDCA, que diga de fato o que pode fazer pelo CT, dada essa situação, que já é de conhecimento 

público, já foi feito vários ofícios tanto pra  secretaria quanto para toda rede de proteção, então a 

vontade hoje é pensar o que pode ser feito para que não fiquem cobrando em círculos e se torne aqui 

a casa das lamentações, que seja um ofício, que seja a manutenção de cobrança sobre todas as 

questões, pois não entende como uma obra tão pequena, como a da barroquinha, que 8 anos depois 

e ainda não foi realizada, o CT das Ilhas, 9 anos depois não tem sede e funciona em uma sala no CT 

IX, Então todas essas questões para que não se fique repetindo aqui é de que forma fazer essa 

cobrança a essa gestão atual para que se consiga avançar no trabalho, porque praticamente não 

conseguiu desenvolver um bom trabalho na sua comunidade, primeiro veio a pandemia e final do ano 

passado a  ausência da sede, então precisa dar continuidade ao mandato, foi escolhido para isso, a 

comunidade cobra diariamente para que se tenha presença, então de fato se precisa de uma 

estrutura mínima. Na última reunião ficou realmente sentido porque estava se cobrando uma 

situação sem oferecer condições mínimas, que é a estrutura. Finaliza dizendo que sua palavra hoje é 

nesse sentido que se consiga ter alguma proposta ou encaminhamento mais propositivo e já sugere 

que o Colegiado envie ao Gabinete da Secretária, ofício  cobrando o andamento principalmente dos 

Conselhos Tutelares que não possuem sede, fazendo um resumo breve: o conselho I e II esta no fundo 

de um órgão, dividindo 3 salas para 2 conselhos; O conselho IX e XIV no mesmo esquema, eles 

compartilham o mesmo espaço, sendo que o Conselho XIV , só tem apenas 1 sala e o Conselho XV é o 

que esta aqui com a gente , então o que mais espera é que se tenha uma solução propositiva para 

essas questões, algumas são inclusive muito fáceis de se resolver e não entende porque a Secretária 

não toma uma atitude mais proativa , porque os outros serviços da secretaria , que não estão ligados 

a infância, estão funcionando muito bem . Como está acompanhando a questão orçamentaria da 

SPMJ sabe que tem dinheiro que não foi utilizado, Já foram solicitadas informações sobre esses 

recursos, então pede a esse colegiado que ajude a manter esse diálogo e que de fato a gestão tenha 

preocupação com o Conselho Tutelar porquenão pode terminar o mandato, daqui há dois anos e 

pouco sem de fato ter uma sede, sem de fato exercer o mandato, para o qual foi eleito. Tatiane 

(SEGOV) informa que foi ótima a explanação, compreensível e quer socializar que desde quando 

recebeua pauta com os pontos estabelecidos para saber do que se tratava para poder contribuir, que 

foi remetido pra SPMJ com a solicitação de celeridade e houve o  retorno com o seguinte formato: 

existe uma linha de prioridades de locação, que são os Conselhos de Pituba, Barra e Barroquinha, o 

último não seria locação, mas reforma e realmente o reparo é simples e rápido, possivelmente com 

40/50 dias já finalize, após iniciado e a questão de Barra e Roma está na fase de documentação do 

proprietário para poder entregar para iniciar o processo de locação, até conversou com a Conselheira 

Mianga, pois ela tem contato com a corretora, para verificar se ajuda reforçar a entrega da 

documentação e iniciar o processo de locação quanto aos demais Conselhos, vão ter uma escala 

diferenciada e assim que tiver pronto a SPMJ vai informar quais são os Conselhos e a sequência, mas 

a locação já foi informada e Barroquinha, Roma e Barra já estão nessa lista de ser iniciado logo esses 

trâmites, estando pendente apenas a documentação e quanto aos carros ficaram de chegar também 

do governo federal mais 12 kits , mas acha que é uma questão de acompanhamento mesmo como 

Leu Brasil ( União Santa Cruz) traz e Matheus ( CT) colocou. Renildo (IBCM) pergunta se já tem prazos. 

Tatiane (SEGOV) diz que não, mas vai colocar no sistema e acompanhar, inclusive pediu para a SPMJ 

informar quais são as sedes provisórias e os permanentes do Conselho, porque essa semana teve 

uma fake News da Boca do Rio e ficaram sem saber, então para evitar isso pediu a SPMJ essa relação, 

até mesmo para atualizar no site. Já houve respostas e as atualizações serão realizadas no site. Diz 

que o Conselho vai continuar acompanhando e dialogando com os Conselhos, monitorando esse TAC 

que está em execução e cumprimentos dos prazos, percebe que a SPMJ está se movimentando, 

buscando responder esses prazos. Aline (CT) diz que a fala da presidenta diz que a locação dos 

imóveis seriam do XV, XIV, I, os outros vão ser reformados de três em três, Tatiane (SEGOV) explica 

que terão outros que serão locados também só falou os 3 primeiros, mas dentro desses três tem 

outras locações também, por exemplo a Boca do Rio, mas a prioridade é iniciar por esses. Aline (CT) 

o questionamento era esse e pelo e-mail recebido da Sr.ª Perla, onde diz que tendo em vista as 

adequações dos espaços reservados para o funcionamento dos Conselhos, informa que em razão de 

questões técnicas e estruturais, está em busca de imóvel para locação, que possua estrutura 

adequada para o funcionamento do referido Conselho, posto isso conta com a colaboração do 

referido Conselho  para indicar estrutura que atenda às necessidades. Esse foi o meu recebido no dia 

28/07/2021, às 10h59m, pelo colegiado IV, Liberdade. Tatiane ( SEGOV) diz não haver divergência, os 

que estão na frente é porque já foi identificado o imóvel e só falta documentação, então provavelmente 

vai sair primeiro, os demais  estão em processo de localização do imóvel,  mas Barra e Roma já 

identificou e só está faltando o proprietário entregar a documentação , diz que se a fala não ficou 

clara, está reforçando, isso não quer dizer que os demais não terão sedes novas, estes já estão 

avançados no processo de locação. Renildo (IBCM) pergunta sobre os kits de veículos, dando exemplo 

a emenda de Lídice, referente ao CT Barroquinha  e Itapuã, que entrou no sistema do governo federal 

e encontrou uma movimentação de março e soube que um dos carros estava no estacionamento da 

SECULT para tombamento, daí é bom que se acompanhe a entrega dos kits porque os deputados e 

senadores que foram sensibilizados, inclusive para ser justoa ex-secretária Rogéria esteve com a 

bancada em Brasília e conseguiu uma grande parte dos republicanos, mas além disso que doaram, 

que fizeram as emendas , daí a  informação que teve a última movimentação de entrega havia sido 

em março, não sabe se é verdade ou se foi somente ofício, mas que tinha carros no pátio da SECULT 

para tombamento , e gostaria que se fizesse um monitoramento da entrega desses veículos, porque 

tem sido abordado, algumas vezes pra resolver situação do encaminhamento de veículos, diz que 

tem preferido falar com a secretaria pessoalmente, para evitar desgastes maiores , mesmo não 

sendo as vezes compreendido, mas tem acompanhado certos desgastes de pedir carro em um dia e 

levar dois  ou três dias , ou mesmo ter questões maiores e justamente alguns casos que foi feito a 

intermediação em relação a vulnerabilidades ou violência sofrida por crianças e adolescentes. 

Gostaria também que o CMDCA solicitasse  informações dos kits e qual é a parte burocrática que 

vivenciamos nesse momento, porque a ultima é que já estava no estacionamento da SECULT. Tatiane 

( SEGOV) diz que vai buscar informações atualizadas e oficiais para que possa ser socializada, não só 

na plenária, mas também com os Conselhos Tutelares, que tem feito esse monitoramento 

constantemente, que não é fácil são muitos braços e muitas pernas, o CMDCA é um mundo, não basta 

só deliberar, tem que acompanhar todos os processos e fazer a condução para que nada se perca, 

mas reforça o compromisso e a capacitação dos Conselhos Tutelares que está prevista para 25/08, 

com o esforço da SPMJ, CMDCA e dos Conselhos Tutelares e MP, enfim estão avançando sim e 

caminhando na expectativa de dias melhores. Matheus (CT) faz um apelo para a SPMJ, em relação 

aos kits, acha que o que está faltando é esse contato mais próximo entre ambos, para se ter noção o 

Colegiado pediu informação sobre os kits, pois tem um kit da deputada federal Lídice, mas não obteve 

resposta, então teve que solicitar através de requerimento, só assim obteve a resposta que já tinha 

um carro liberado para o CT Itapuã. Deixa o apelo para que se consiga esse contato mais próximo e 

que esse fluxo seja alinhado de forma mais íntima, senão fica sem as informações mínimas para 

saber de como a situação anda, entende que têm dificuldades administrativas, todo órgão público 

tem, mas precisam saber quais são para poder colaborar de alguma forma, pois são os maiores 

interessados para receber esses equipamentos. Agradece                          Gustavo (SEGOV)primeiro 

parabenizar o espirito diplomático, respeitoso, entende que seja por esse caminho mesmo , por parte 

da SPMJ, não há interesse nenhum no conflito , acha que tem causas em comum, então respeita e 

acha honroso o mandato dos conselheiros tutelares, estratégico contra as violações contra crianças 

e adolescentes, na defesa dos direitos, quer dizer que por parte do gabinete da Secretária está 

sempre a disposição para receber qualquer um a Secretária nunca se furtou a recebê-los, só pede 

que seja agendado previamente. A situação que Matheus (CT) apresentou dos veículos, pede que 

sempre encaminhem para o e-mail do gabinete que vai buscar sempre responder, que fica muito feliz 

com as correções apresentadas , pois acaba com a falácia que estava sendo veiculada  de que teria 

acusado de maneira desrespeitosa os conselheiros de preguiçosos, ficou claro que isso nunca 

existiu, inclusive ficou muito triste pelo ataque que recebeu em uma audiência pública a convite do 

MP, sobre essa suposta acusação, diz que essa acusação nunca vai partir dele porque os conselheiros 

são mandatários honrosos, eleitos pelo povo, uma atuação que deve ser respeitada, acredita que a 

critica é sempre bem vinda, que o debate deve existir, mas manter acima de tudo o respeito, quer 

parabeniza-los e dizer que da sua parte , enquanto governo vai estabelecer o debate, que muitas 

vezes se acalora, mas não se deve deixar a margem do desrespeito, que fique bem claro que esta 

para construir a unidade e por parte da SPMJ não há e nunca teve interesse no conflito , algumas 

crises podem existir, mas nada melhor que a mediação, o debate e o diálogo para a construção 

visando a defesa dos direitos da criança e do adolescente . Mianga(CT)  informa que é necessário 

retirar as informações que estão no site CMDCA, quanto ao telefone do CT Barra , endereço e e-mail, 

estão desatualizados, e que no momento estão sem telefone fixo. Tatiane (SEGOV) informa que 

recebeu a relação atualizada da SPMJ e vai atualizar o site. Aline (CT) diz que ficou muito feliz com a 

fala de hoje do conselheiro Gustavo (SEGOV) que foi uma fala totalmente diferente da assembleia 

passada, que bom que ele compreende e entende qual o trabalho do CT dentro de uma sociedade e a 

importância de cada um. Pauta nº 06- FOCAS - Mateus (Hora da Criança )Diz que na última semana 

foi realizado um webinário para as entidades, com a presença de  Bethânia Andrade e Nicholas, lá do 

IBCM,cujo tema foi: Viver melhor ferramenta do HIV AIDS, essa campanha que já existe e que é 

realizada pela IBCM com maestria, está sendo disponibilizada para as entidades de Salvador que 

queiram fazer esse procedimento de testagem, de forma gratuita. Para isso, basta entrar em contato 

com Mateus Russo (Hora da Criança) ou com o Instituto Beneficente Conceição Macedo. Tatiane 

(SEGOV) Agradece a participação de todos, especialmente ao conselheiro  Leu Brasil ( União Santa 

Cruz) que ajudou na condução de manter esse espirito colaborativo, com todos os envolvidos, que 

contagiou os conselheiros tutelares e de direito a ficarem na mesma harmonia, no mesmo proposito 

e isso é muito positivo, que se tenha sempre conduções assim porque os conflitos existem, os 

problemas também, mas todos foram escolhidos para resolvê-los de forma colaborativa, coletiva, um 

contando com o outro. Encerrada a sessão, mas só fazendo correção que ela foi iniciada as 09h07min 

e encerrada às 12h25min, desejando sucesso a todos e um bom almoço. 

Salvador, 18 de agosto de 2021.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RESOLUÇÃO Nº 023/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 

alterada pela Lei Municipal 5204/1996;

Considerando os critérios dispostos na Resolução 015/2019, parecer da assessoria técnica do 

CMDCA e a aprovação na Assembleia Geral Ordinária nº 346ª, realizada no dia 18 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto Quarto Encantado” no valor R$ 586.954,52 (Quinhentos e oitenta e seis mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) destinado ao público de crianças 

e adolescentes de 03 a 14 anos da LABCMI - LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL.

Salvador, 01 de setembro de 2021.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta
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RESOLUÇÃO Nº 024/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 

alterada pela Lei Municipal 5204/1996;

Considerando os critérios dispostos na Resolução 015/2019, parecer da assessoria técnica do 

CMDCA e a aprovação na Assembleia Geral Ordinária nº 346ª, realizada no dia 18 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o Projeto “Cobertos de Amor” no valor R$ 148.891,30 (cento e quarenta e oito mil, 

oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos), destinado ao público de crianças e adolescentes 

de 00 a 17 anos e 11 meses da LABCMI - LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL.

Salvador, 01 de setembro de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RESOLUÇÃO Nº 025/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 

alterada pela Lei Municipal 5204/1996;

Considerando os critérios dispostos na Resolução 015/2019, parecer da assessoria técnica do 

CMDCA e a aprovação na Assembleia Geral Ordinária nº 346ª, realizada no dia 18 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o Projeto “Primeira Alimentação” no valor R$ 246.737,23 (duzentos e quarenta e seis 

mil, setecentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), destinado ao público de crianças de 00 a 

02 anos da LABCMI - LIGA ÁLVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL.

Salvador, 01 de setembro de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RESOLUÇÃO Nº 026/2021

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 

de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 

alterada pela Lei Municipal 5204/1996.

Considerando os critérios de avaliação do Regulamento Edital Fundos da Infância e Adolescência 

de 2019.

Considerando as análises realizadas pela Intercâmara Técnica de Politicas Publicas, Orçamento e 

Fundo e aprovação na Assembleia Geral Ordinária nº 345ª, realizada no dia 21 de julho de 2021.

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto” da ASSOCIAÇÃO HUMANA POVO PARA POVO BRASIL, por meio do Edital, 

Itaú seguros em 2019, no valor R$ 226.267,87 (Duzentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e sete centavos), destinado para capacitação e assessoria de Conselheiros de Direito 

e Tutelares do município de Salvador.

Salvador, 01 de setembro de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

PORTARIA Nº 197/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso das atribuições que lhe confere 
o Decreto de 01 de janeiro de 2021, com fulcro na Lei Municipal Nº 076/2020 de 23 de dezembro de 

2020 e com base na Lei Orgânica do Município do Salvador,

RESOLVE: 

Dispensar desde 24.08.2021, a servidora Rosana Virginia Sampaio, matrícula nº 3087478, da Função 
de Confiança de Chefe de Setor B do Setor de Análise de Atividade II, grau 63, da Coordenadoria de 
Atividade e Publicidade desta Secretaria e designar para exercer a mesma Função a servidora Maria 

Esther da Silva Modesto, matrícula nº 3087529.

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, em 10 de setembro de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, 

Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, 

em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR, por unanimidade, decide:

AUTOS JULGADOS PROCEDENTES COM DEFESA

AUTO PROC
AUTUADO CNPJ/

CPF
REAIS JULGADORA DATA

10731 7423/21

ANA CRISTINA 
CONCEICAO 

DOS SANTOS 
039.753.445-04

R$1.094,21 LIVIA KALID 15/09/2021

11595 6132/21
KLEBER  SILVA 
DOS SANTOS 

048.704.495-95
R$1.094,21 LIVIA KALID 15/09/2021

607366 11402/21

BAR DA 
TORRE DA BOA 
VIAGEM EIRELI 

30.507.912/0001-
15

R$500,00
VIVIANE 

MIRANDA
15/09/2021

5624 10502/21

JUAN MARCOS 
SANTOS  

DE JESUS 
859.797.795-74

R$1.094,21 LIVIA KALID 15/09/2021

0755 4290/21
OSMAR GARCIA 

MENEZES 
788.628.925-00

R$3.608,37
CAROLINE 
PRIMITIVO

14/09/2021

Salvador, 15 de SETEMBRO de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO

Secretário

RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO JULGADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

NA SEDE DA SEDUR.

RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE 

AUTO PROC AUTUADO CNPJ/CPF JULGADOR DATA

600502 58120/18
COMPANHIA 

DO METRO DA 
BAHIA

18.891.185/0001-
37

JOÃO XAVIER 
NUNES FILHO

17/08/2021

Salvador, 15 de SETEMBRO de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO JULGADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA 
PELA PROCURADORIA E PELO ILMO. SR. SECRETÁRIO JOÃO XAVIER 
NUNES FILHO NA SEDE DA SEDUR NA SEDE DA SEDUR.

A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, 

Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, 

em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR do dia 02/09/2021, por unanimidade, decide:

RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO

AUTO PROC AUTUADO CNPJ / CPF JULGADOR REAIS

606360 13133/19

PANORAMA 
CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES 

LTDA

00.910.184/0001-
27

JOÃO XAVIER 
NUNES FILHO

R$3.000,00 

Salvador, 15 de SETEMBRO de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

PORTARIA CONJUNTA Nº 130/2021

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB e o SUPERINTENDENTE DE OBRAS PÚBLICAS 

DO SALVADOR - SUCOP, no uso de suas atribuições legalmente conferidas e observando o disposto 

no  Art. 12  da Lei nº 9.535, de 24/08/2020, Art. 8º da Lei nº 9.558, de 30/12/2020, e o Art. 13 do 

Decreto nº 32.100, de 09/01/2020, Decreto nº 32.242, de 11/03/2020,  assim como o Convênio nº 

001/2015, de 01/07/2015, publicado no DOM nº 6.370, de 04 a 06/07/2015, Primeiro Termo Aditivo, 

de 08/05/2017, publicado no DOM nº 6.844, de 19/05/2017, Segundo Termo Aditivo, de 01/10/2018, 


