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vereadores buscando apoio do pleito, no qual estão em tratativas para levar ao próprio presidente da 

câmara para que aja o reforço da tratativa em conjunto com o deputado Hilton Coelho para que assim 

possa chegar em todas as instancias e obter êxito. Tatiane/SEGOV percebe que existe uma força 

tarefa, até porque é uma demanda essencial e prioritária e o CMDCA fará sim essa provocação com o 

CECA e demais órgãos para fortalecer tudo que já foi feito. Quanto à questão do orçamento, reforça a 

importância da participação do representante do Conselho Tutelar na intercâmara de políticas 

públicas do CMDCA, faz essa ressalva, sinalizando que a reunião será na quarta-feira, às 14h. 

Independente da capacitação continuada, que deverá acontecer a longo prazo, coloca a equipe 

técnica do CMDCA a disposição.    E segue com a pauta de nº 07- FOCAS- Mateus /Hora da Criança 

informa que abriu inscrição para o período de 2021, que houve um crescente aumento do número de 

instituições participantes no FOCAS e que em virtude desse aumento, será necessário a criação de 

uma outra forma de comunicação, que já está sendo resolvido pela coordenação. Diz que continue 

acontecendo o curso de prestação de contas do 3º setor, em parceria com a UFBA, são duas turmas 

que estão sendo beneficiadas com um curso de excelência. Informa também da participação do 

FOCAS no lançamento da campanha iniciada no dia 28, contra o trabalho infantil, em parceria com o 

Shopping Salvador e vários órgãos e instituições. No que ocorrer Tatiane /SEGOV diz que tem uma 

informação muito positiva, que se deu através da campanha   de destinação do imposto de renda 

2021, organizada pelo CMDCA e diversos órgãos do Sistema de garantias, nessa oportunidade foi 

feito um recorte pela Presidenta do CMDCA Salvador das instituições, que trabalham com crianças e 

adolescentes, durante a pandemia e com as redução das doações e parcerias, que muitas fecharam 

as portas, sendo realizado esse evento para impulsionar essas doações e garantir a continuidade dos 

projeto no contra turno das escolas. Daí surgiu um outro reflexo positivo e diálogos posterior com o 

MPT e MDCA. A Presidenta Tatiane Paixão/SEGOV relatou ainda que, rotineiramente as multas são 

destinadas para a saúde e educação, mas de forma excepcional estamos dialogando para que possa 

ser direcionada para o CMDCA Salvador e que seja criado um Comitê com representantes do MPT, 

MPE, SPMJ e CMDCA para acompanhar todo processo, considerando que o valor não passará pelo 

FMDCA e sim deposito direto na conta da instituição conforme valor deliberado pelo CMDCA para 

recebimento, garantindo assim a ampliação dos projetos socioeducativos com crianças e 

adolescentes durante a pandemia do COVID-19, através do CMDCA e parceiros citados. É uma 

articulação que está sendo feita, mas o valor é altíssimo, está sendo definido quanto será destinado 

para o CMDCA Salvador. O valor é oriundo de multa aplicada a FORD. Destacamos ainda que todas 

instituições com registro válido no CMDCA poderão fazer inscrição, precisando apenas fazer cadastro 

no MPT ante do recebimento do recurso. Ademais, será dado detalhamento de informações, após a 

efetivação. Abriu para dúvidas e perguntas, porém não teve. Ana Paula/SMED solicita o registro de 

sua presença. Gustavo/SEGOV- retira sua fala dizendo que a mesma já foi contemplada, na 

informação que a SPMJ provocou a Secretaria Municipal de Saúde para vacinação dos Conselheiros 

tutelares e obteve a resposta negativa, mas também se soma aos esforços de buscar a inclusão dos 

conselheiros tutelares nos grupos prioritários. Finalizada a pauta, às 12h e 28min, Tatiane Paixão/

SEGOV agradece cordialmente a presença de todos os presentes.

Sala das sessões.

Salvador, 30 de abril de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RETIFICAÇÃO

Na resolução Nº 003/2021, publicada no DOM de 26 de janeiro de 2021, onde se lê:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Brisa Dórea Barros - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM

Márcia Trindade dos Santos Silva - Sociedade Recreativa União Santa Cruz.

Renildo Barbosa - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM- Presidente da Comissão.

Leia-se:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Brisa Dórea Barros - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM

Edna Rita Tosta Alves Neta - CMDCA;

Renildo Barbosa - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM- Presidente da Comissão.

Salvador, 02 de junho de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR 

PORTARIA Nº. 170/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor DILSON DE JESUS ANDRADE, matrícula nº 3067894, para responder, pela 

Função de Confiança de Chefe de Setor “B”, Grau 63, do Setor de Controle de Veículos Operacionais, 

da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, em substituição ao titular ALEX OLIVEIRA DA SILVA, 

matrícula nº 3067535, por motivo de férias, durante o período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 171/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Designar o servidor EVANDRO DE ARAÚJO SILVA, matrícula nº 3087586, Encarregado, Grau 61, para 
cumulativamente, responder pelo Cargo em Comissão de Coordenador I, Grau 54, da Coordenadoria 
de Área II, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, em substituição ao titular ALEX FREITAS 
DE OLIVEIRA matrícula nº 3067767, por motivo de férias regulamentares, durante o período de 
01/06/2021 a 30/06/2021.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 172/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor LOURIVANDO SOUTO PEREIRA, matrícula nº. 3097974, para responder pelo 
Cargo em Comissão de Supervisor de Área de Tráfego, Grau 53, da Gerência de Trânsito, da Diretoria 
de Trânsito, durante o afastamento do titular Erasmo Ribeiro de Andrade Sobrinho, matrícula nº. 
3074261, por motivo de férias, no período de 07/06/2021 a 06/07/2021.
 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 173/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor VALTER DE OLIVEIRA SABACK JÚNIOR, matrícula nº 3097762, para responder 
pela Função de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, 
em substituição ao titular Gilson Bouças Nascimento, matrícula nº 3067868, por motivo de férias, 
durante o período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 156/2021

Publicada no Diário Oficial do Município de nº 8.031, de 27/05/2021

Republicado Por ter saído com incorreção.

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para apuração das irregularidades constantes do Processo 
Digital, nº. 5844/2020, sob a responsabilidade da Comissão Especial de Processo Administrativo 
Disciplinar, nos termos Art. 202, da Lei Complementar nº 01/1991.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR, em 21 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

DESPACHOS FINAIS DO SENHOR SUPERINTENDENTE

Abono de Permanência - INDEFERIDO

PROCESSO INTERESSADO

3863/2020 JORGE PEREIRA DOS SANTOS - 3025206

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente


