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Municipal de Promoção Social e combate à Pobreza-SEMPS;  Claudio Soares Mattos- Gestor do Fundo 

Municipal da Pessoa Idosa-FMPI; Antonio Carlos Maltez - Assessor técnico Fundo Municipal da Pessoa 

Idosa-FMPI/SEMPS; Marcelo Tourinho- Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social do 

Salvador-CMASS; Célia Ramos- Conselho Estadual do Idoso-CEI; Lúcia Guedes Rios -Coordenadora 

do Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa - FPDPI e outros representantes de Instituições 

da Sociedade Civil e Governo. A Presidente Daniela Simões iniciou a reunião dando boas-vindas 

aos presentes, agradecendo a presença do subsecretário da SEMPS, senhor Décio Martins Mendes 

Filho. Em seguida, expressa sua preocupação quanto as mudanças dentro da referida Secretaria, e 

espera que estas, possam melhorar o Conselho Municipal do Idoso. Em cumprimento a pauta, no 

item 01- Informes -Lê a publicação no Diário Oficial do Município- DOM, que trata da exoneração 

da Gestora do FMPI, senhora Maria Constânça Carneiro Galvão e a apresenta o novo Gestor, senhor 

Claudio Soares Mattos, antecipando assim o item 04 da pauta. No Item 02 - Conferência Municipal da 

Pessoa Idosa: Com a palavra a senhora Célia Ramos, conselheira do Conselho Estadual do Idoso-CEI, 

informa que o Conselho Nacional estabeleceu a data de 31 de março de 2019, para a Conferência 

Municipal da Pessoa Idosa, entretanto, considerou-se um prazo muito curto para se organizar a 

referida Conferência. Dessa forma, esclareceu que será socializado, um Ofício Circular, convocando 

os Conselhos da região metropolitana, para uma reunião no Município de Camaçari, no dia 14 de 

março de 2019, às 9 horas, com a finalidade de organizar comissões territoriais e metropolitanas 

para tratar do assunto. No item 03 - Aplicação do Planejamento Estratégico: A presidente Daniela, 

informa que o referido Planejamento foi uma construção dos membros do CMI, com a participação 

da SEMPS, e que o CMI, tentou apresentar em reunião ao anterior Secretário, Dr. Isnard Araújo, mas 

não foi possível um encontro. Com a palavra, Dr. Décio Martins, subsecretário, disse que já tomou 

conhecimento das solicitações do CMI à SEMPS, e que enxerga a possiblidade de algumas serem 

resolvidas através dos recursos adquiridos. Esclarece que há necessidade de se alinhar algumas 

situações como o destino dos recursos, captados pelo FMPI e Instituições, como por exemplo as 

Obras Sociais Irmã Dulce- OSID. Quanto a transferência da sede do Conselho, explica que só será 

possível para outro imóvel público. Logo, a presidente esclarece que na assembleia realizada em 

novembro, foi solicitado a CAD/ SEMPS, um levantamento dos imóveis públicos da Prefeitura, com a 

finalidade de se buscar um que atendesse à necessidade do CMI. Com a palavra, a técnica do Serviço 

Social do CMI, Jaciara Costa, informa que o Conselho precisa de uma estrutura bem definida, pois 

se faz necessário uma sala independente para atendimento e escuta dos usuários, como preconiza 

o código de ética do Serviço Social. A presidente, informa que já foi formalizado por e-mail para a 

CAD, a quantidade de cômodos que atenda ao CMI. Em seguida pergunta ao Subsecretário, qual o 

posicionamento da SEMPS referente ao seguro auto, para o veículo doado pelo Conselho Nacional e 

SJDHDS ao CMI, retratando a importância do carro, nas demandas do controle social e as condições 

física do veículo, parado, exposto ao sol, sem funcionamento da bateria, necessitando reposição. 

Dr. Décio esclarece que a Secretaria está empenhada em resolver. O Conselheiro Niltom Marcelino- 

CECOM, pergunta se diante da depreciação do bem, não há possibilidade de se realizar um contrato 

de manutenção pela SEMPS, pois acredita que com tanta burocracia haverá morosidade, sendo 

preciso encontrar uma saída urgente. A senhora Célia do CEI, sugere verificar a possibilidade de 

um Certificado de Seguro Patrimonial, como forma de se resolver o problema. Entretanto Dr. Décio, 

explica que a SEMPS, não dispõe do mesmo e sugere que o CMI encaminhe um Oficio assinado por 

todos, para o Conselho Nacional, pedindo esclarecimento sobre o seguro auto. Logo, solicita que o 

Gestor do Fundo, verifique a possibilidade de se utilizar o valor disponível no Quadro de Detalhamento 

de Despesas-QDD, através de um adiantamento para cobrir as despesas do Conselho. Solicita do CMI 

que todas as necessidades do mesmo, sejam reencaminhadas para o novo Gestor do FMPI, a fim 

de que possam verificar a dotação e custeio para compra dos bens de consumo e permanentes. 

Quanto ao Chamamento Público para Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, interessadas em 

implantar e executar as atividades do Centro de Convivência do Idoso, no Município de Salvador, no 

que tange ao Grêmio Espírita Perseverança e Caridade - GEPEC, será realizada uma visita técnica 

para desarquivamento do processo. Caso não ocorra um parecer satisfatório, será firmado o Contrato 

de Gestão, com o Lar Fabiano de Cristo -LFC, considerando sua legalidade e Titulo de Capacidade 

Técnica do mesmo. Em seguida a Conselheira Emanuele-LFC, esclareceu a importância das 

respostas do questionário encaminhado aos conselheiros e equipe técnica do CMI, para continuidade 

dos desdobramentos do Planejamento Estratégico.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente dar 

por encerrada a reunião, às 16h15, e eu, Roseneide dos Santos Gonçalves, Secretária Administrativa, 

secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, em 19 de fevereiro de 2019.

DANIELA SIMÕES MENEZES SANTOS
Presidente.

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

PORTARIA 003/2019

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: 

Afastar no período de 07/03/2019 a 05/04/2019, por motivo de descanso remunerado os 
Conselheiros Titulares e convocar seus respectivos Suplentes, devendo os titulares retornarem as 
suas atividades laborativas no dia 06/04/2019.
 

TITULAR CONSELHO TUTELAR SUPLENTE

JANICE DA SILVA SANTOS II MAURA CRISTINA DA SILVA

CARINE SOUZA SANTOS III
CINTIA GISLANE VIANA DOS SANTOS 
BATISTA 

TITULAR CONSELHO TUTELAR SUPLENTE

ALLAN CARLOS MARINHO 
SANTOS

III PRISCILA DE ALMEIDA ROCHA CRUZ 

ÂNGELA GOMES DA PAZ 
SZCYMCSYN

IV CLÉCIA CONCEIÇÃO SANTANA

ORLANDO MAIA PIRES 
JÚNIOR 

IV MATEUS FERREIRA DOS SANTOS

VALDENICE SOUZA 
AZEVEDO

VI PATRÍCIA DE JESUS DOS SANTOS

LAIS LANA DOS SANTOS 
NASCIMENTO 

VII ROSEANE SILVA DOS SANTOS DE JESUS

DJALMA RIBAS 
NASCIMENTO

VIII MAGNO MIRANDA DA CRUZ

VALDERLANIA SILVA DE 
ALMEIDA

IX NOEMI DOS SANTOS SOUZA

GENIVALDA LOPES 
NUNES

X WELDER SANTOS DE ABREU

FRANCIRLEY DOS 
SANTOS AMORIM

X JOSÉ AUGUSTO SANTOS DAMASCENO

EDUARDO SANTOS 
CONCEIÇÃO

XI EDMILSON NONATO DA SILVA

JUCILENE CONCEIÇÃO 
DA CRUZ

XII CIDINALVA DA SILVA SANTOS

ELISABEL SOUZA 
MASCARENHAS DA 
ROCHA

XIII ADRIANO SANTOS DE SOUZA

ANA PAULA VIANA DE 
SOUZA 

XIV ANA CLAUDIA DOS SANTOS CERQUEIRA

ROSELITA SANTOS 
OLIVEIRA

XV VANIA DOS SANTOS SOARES

GABRIELLE DE ARAÚJO 
LIMA

XVI PABLO VENTURA GOMES

DENILDES ALVES SANTOS XVII DAIANE MENEZES DA SILVA

VALMIR FERREIRA SILVA XVII EDNEI BONFIM CARDOSO OLIVEIRA

Salvador, 22 de fevereiro de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

RESOLUÇÃO 004/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Salvador - CMDCA, 

no uso das suas atribuições, nos termos da Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal 4.231/1990 c/c 

5.204/1996 e em conformidade com a 320ª Assembleia Geral Ordinária do CMDCA, realizada no dia 

20 de fevereiro de 2019.

RESOLVE:

Publicar os parâmetros para escolha de suplentes que assumirão vacância de titulares ou 

composição nas vagas de suplência nos Conselhos Tutelares que não foram empossados suplentes 

e/ou os atuais suplentes não têm interesse em assumir vacâncias nos Conselhos Tutelares que 

foram eleitos, seguindo o seguinte barema:

 INDICADORES  PONTOS MÁXIMOS

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, EM ANOS

3,0

NÚMERO DE VOTOS RECEBIDOS NA ELEIÇÃO 3,0

COMPROVAR MORADIA OU ATUAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 
CONSELHO TUTELAR ONDE EXISTE A VACÂNCIA 

2,0

PARTICIPAÇÃO COMPROVADA EM CURSOS NA ÁREA DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA

2,0

TOTAL 10,00

Art. 1º Surgindo a vacância nos Conselhos Tutelares que não existem suplentes o CMDCA irá publicar 

a informação no DOM e os Conselheiros Tutelares Suplentes deverão encaminhar documentos 

(originais ou cópias autenticadas), em envelope lacrado e em folhas numeradas, ao CMDCA indicando 

sua intenção em assumir a referida vacância no prazo de 48h após a publicação.

Art. 2º O CMDCA irá analisar cada documento observando os critérios estabelecidos e publicará 

imediatamente a convocação daquele que obteve maior pontuação, podendo realizar diligências para 

confirmação da veracidade dos documentos apresentados ou requisitar de Órgãos competentes a 

devida validação.

Parágrafo Único: Em caso de empates vencerá aquele com maior idade cronológica.

Art.3º Está Resolução só será aplicada no prazo de até 12 (doze) meses antes da eleição unificada 

para Conselheiros Tutelares, por se tratar de uma excepcionalidade.

Art. 4º Esta Resolução revoga a Portaria 19/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 

07/08/2018, que deu posse a vaga de Titular para o Conselho Tutelar XIV - Ilhas, sem nenhum 

prejuízo para a Conselheira Tutelar que assumiu a vacância, a partir da data que for finalizado atual 

processo de escolha para o Conselho Tutelar XIV. 
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Art. 5º Para o Conselho Tutelar XIV - Ilhas, em vista da composição do Colegiado, o prazo de 

recebimento da documentação para a escolha pelo CMDCA será nos dias 26 e 27 de fevereiro de 

2018, das 9 às 16h, na sede do CMDCA, presencialmente por Suplente atual ou procurador munido 

de instrumento de procuração.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor com a sua publicação.

Salvador, 22 de fevereiro de 2019

RENILDO BARBOSA
Presidente

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 320ª

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Assembleia Geral 
Ordinária de número 320ª, a partir das 09h45min, 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 e Cintia/ACOPAMEC; 3. José Gulmar de Oliveira Souza/Associação Dom Bosco; 4. 
Nilton Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 5. Renildo Barbosa /IBCM; 6. Márcia Rodrigues de Oliveira/
União Santa Cruz; 7. Mariana Guedes Silva/Lar da Criança; 8. Mônica Márcia Kalile Passos/GABP; 9. 
Pedro Rodamilans Oliveres Neto/SEFAZ; 10. Roseli Almeida/SMS; 11. Simone Miranda Silva Barros/
SPMJ; 12. Meire Jane Freire Queiros e Rebecca Sacramento Alves Cruz/SEMPS e convidados, 
conforme lista de presença, 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: 1. Leitura da Ata;2. Relatos e Deliberações das Câmaras Técnicas 
e Representações Externas; 3. Situação Atual/Antiga do CMDCA; 4. Processo de Escolha; 5. Conselho 
Tutelar; 6. Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares; 7. UFBA - Termo de Cooperação; 8. O que 
ocorrer. O Presidente iniciou a sessão saudando os presentes e apresentando os representantes dos 
órgãos Defensoria Pública - Drª Gisele Aguiar, Ministério Público - Drª Marcia Rabelo e Drª Karine 
Espinheira, Delegacia de Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes - Drª Ana Cricia, 
Guarda Municipal de Salvador - Sr. Ronaldo Silva e Assessoria do Gabinete da SPMJ - Srª Jessica 
Dantas, convidados para esta Assembleia e pede alteração da pauta antecipando o tema Processo a 
de Escolha para Conselheiros Tutelares para o segundo ponto. Seguindo, passou-se a leitura da Ata 
319º, que após lida foi aprovada por unanimidade pelo Colegiado. O Presidente deu alguns informes 
sobre o Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares, uma vez que foi obtido o retorno do 
Executivo através da apresentação dos novos Secretários da SEMPS e da SPMJ, havendo reunião 
com os mesmos para tratar desta pauta e que a Secretária da SPMJ, Drª Rogéria Santos, esteve 
reunida no dia de ontem com o CMDCA e já indicou um novo local, para sediar o CMDCA, no Comércio 
e será visitada após esta Assembleia para aprovação deste CMDCA. O Presidente abordou sobre a 
necessidade da presença de representantes da Vara da infância nas reuniões do processo, uma vez 
que existe a possibilidade de Salvador, no período de desincompatibilização dos Conselheiros 
Tutelares ficar sem Conselheiro Tutelar para atuar e por isso é urgente a participação das Varas de 
Infância. Drª Gisele/DP falou que Defensoria já está recebendo através da Defensora Laíssa os 
relatos das reuniões e verificando as possibilidades de atuação para sanar os problemas que o 
CMDCA vem enfrentando e questionou ao presidente a data da próxima reunião da Comissão; ao que 
o Presidente informou que será no próximo dia 14/03/2019. Drª Marcia Rabelo/MP que frisou que as 
três promotoras de assuntos difusos estarão acompanhando o Processo de Escolha, e registrou a 
necessidade de incluir no Edital que atuais Conselheiros que estão respondendo a Processo de 
Sindicância não poderão concorrer neste novo Edital, com o fundamento do Art. 133, I - Eca, que diz 
que precisa haver “reconhecida idoneidade moral”. Drª Karine Espinheira/MP questionou se ainda 
permanece a mesma Comissão constituída para Processo de Escolha dos conselheiros Tutelares, 
uma vez que segundo a Resolução do CONANDA a comissão precisa ser paritária e a de Salvador não 
está. Drª Márcia/MP acrescentou que é preciso ter o cuidado de que pessoas/instituições com 
vinculação a possíveis candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar não integrem a Comissão. O 
Colegiado deliberou que o voto minerva deverá ser concedido ao Presidente, uma vez que compete 
ao mesmo fazer parte, em qualquer momento, de Câmaras Técnicas e Comissões deste Conselho. Drª 
Ana Cricia/DERCCA se colocou à disposição no apoio as ações referentes ao Processo de Escolha 
para Conselheiros Tutelares. A Drª Ana Virginia/DAI falou sobre a atuação da DAI junto ao Conselho 
Tutelar nos atendimentos a adolescentes em conflito com lei, se colocando à disposição para apoiar 
o processo. O Sr. Ronaldo/GCM falou um pouco da atuação da Guarda Municipal junto à criança e ao 
adolescente, apresentando os projetos que são realizados pela CGM para este público e que o órgão 
está à disposição para apoiar todas as ações deste Conselho. Sr. Penildo, Pró-reitor da UFBA, 
representando o Reitor deste órgão e anunciou que já foi publicado no Diário Oficial da União a 
parceria da UFBA com o CMDCA de Salvador e que já há uma discussão sobre a realização de uma 
capacitação para Conselheiros de Direito, bem como, o diagnóstico e mapeamento das instituições 
que trabalham com crianças e adolescentes no município e convidou os Conselheiros de Direito para 
uma reunião no dia 15/03/2019, às 10h, no salão nobre da Reitoria, com a presença do Reitor para 
que o CMDCA apresente seus trabalhos. O presidente convida a todos os presentes para participarem 
e sugere que seja feito um grande encontro com a participação de crianças e adolescentes. O 
Conselheiro Marcelino ressalta que este é um momento histórico para o CMDCA e desafia que a 
Sociedade Civil consiga levar pelo menos 500 pessoas que atuam com criança e adolescente nesse 
encontro. O sr. Penildo/UFBA informa que a UFBA está à disposição também para ceder espaço e 
automóveis para a realização das reuniões do CMDCA. O conselheiro Gilmar/Dom Bosco aborda 
sobre a importância da UFBA desenvolver formação para a sociedade civil no âmbito de gestão 
administrativa para capacitar as mesmas para que tenham condições de concorrer em Editais. O 
Presidente solicita que o termo de cooperação com a UFBA seja escaneado e socializado para as 
entidades registradas no CMDCA, inclusive para acompanhamento psicológico para crianças e 
adolescentes. Ângela Paz/CTIV solicita que se dê um acompanhamento especial, neste atendimento 
feito pela UFBA, para crianças e adolescentes vítimas de violência e em conflito familiar. O presidente 
anunciou que as Resoluções 09 e 10/2018, deste CMDCA foram enfim publicadas e fez um 
agradecimento ao MP pelo apoio nesta ação. O CMDCA, juntamente com outros órgãos do SGD, 
visitará os clubes de esportes que recebem crianças e adolescentes para verificar a situação atual 
das mesmas e suas instalações. Drª Márcia/MP pede que o CMDCA tenha um olhar especial para as 
unidades de acolhimento no sentido de ter vistoria do Corpo de Bombeiros. Algumas instituições 
pontuam que o valor dessa vistoria é muito caro e as adequações distantes da realidade das 
instituições, então a mesmas sugere que haja uma discussão com o corpo de bombeiros para ver 
essa situação para intuições filantrópicas, bem como, se estenda a parceria com a UFBA através dos 
cursos de Engenharias para capacitar as instituições. Conselheira Tutelar Ângela Paz/CTIV relatou 
que as situações já pontudas sobre as dificuldades dos Conselhos Tutelares não foram atendidas, 
alguns conselhos continuam sem veículos, apesar da SEMPS ter recebido algumas Doblôs; 
continuam sem os computadores, sem material de expediente, sem infraestrutura para atuar no 
Carnaval com as sedes improvisadas, não houve o aumento de 2,5% acordado,  os conselhos não 

possuem impressoras por falta de manutenção; o CTXIV continua sem a sede e sem transporte 

marítimo, ficando impedido de realizar suas demandas. Drª Márcia/MP fala sobre ação movida pelo 

MP e que também foi aberto um procedimento na área de improbidade uma vez que a Prefeitura não 

está cumprindo o fundamento da prioridade absoluta para crianças e adolescentes uma vez que o 

Conselho Tutelar não tem condições de atuar, cabendo agora aguardar que haja ou cumprimento por 

parte do executivo ou aguardar o julgamento do TJ. O Presidente relatou o retorno da reunião que 

obteve com os novos Secretários da SEMPS e SPMJ, Léo Prates e Rogéria, e que alguns itens já vão 

ser atendidos na próxima semana, inclusive que será publicada uma reforma administrativa do 

município e nessa reforma o Conselho Tutelar passará para a SPMJ. O CMDCA reencaminhará ofícios 

para as Secretarias e para o TJ solicitando informações sobre o julgamento do processo. O 

Conselheiro Marcelino ressaltou que isso precisa ser revisto inclusive porque o Prefeito está 

concorrendo ao título prefeito amigo da criança e sugere uma reunião com a Secretária Rogéria, com 

a pauta única sobre a atual situação dos Conselhos Tutelares. A secretária Executiva do CMDCA, 

Sheilla Alban, registra que o principal ponto do Programa Prefeito Amigo da Criança é a Construção 

do Plano Municipal da Infância e Adolescência - PMIA, que tem validade de dez anos e garante a 

execução de ações na área da infância e adolescência, inclusive no OCA - Orçamento Criança, uma 

vez que o mesmo, após ser validado pelo CMDCA, precisa ser aprovado na Câmara de Vereadores e 

deixar de ser uma Política de Governo para se torna uma Política de Estado e isso é uma grande 

conquista na área da infância e adolescência. É aprovada por unanimidade a constituição do CMDCA 

como mediador dessa discussão junto ao executivo. É lido o relato Câmara Técnica de Registro e 

Inscrição que se reuniu no dia 13 de fevereiro de 2019, para analisar os processos que estavam 

aguardando inscrição e renovação de registro no CMDCA, bem como Programas de Aprendizagem; as 

seguintes instituições analisadas obtiveram deferimento para Renovação e Registro: 1- Centro e 

Educacional de Desenvolvimento da Cidadania Mus-E Brasil - Renovação; 2- Instituto Tia Célia- 

Registro; 3- Instituto Brasileiro de Pró Educação, Trabalho e Desenvolvimento- ISBET- Renovação; 

4- Grupo de Apoio às Mulheres Positivas de Salvador-GAMPS -Registro; Aprovados os Programas de 

Aprendizagem das seguintes Instituições: Instituto Brasileiro de Pró Educação, Trabalho e 

Desenvolvimento- ISBET; Renapsi - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração. 

Será feita visita a Fundação Cidade Mãe por Conselheiros de Direito e uma técnica do CMDCA. Será 

feito balanço do número de instituições registradas e renovadas da sociedade civil. Após lido foi 

aprovado por unanimidade. É lido parecer da Intercâmara de Políticas Públicas e Orçamento e Fundo, 

que se reuniu no dia 07 de fevereiro de 2019, tendo como pauta: 1. Análise de Projetos; 2. O que 

ocorrer: 1. Projeto Parque da Música da Instituto de Ação Social pela Música - conversa com a 

representante da instituição para entendimento sobre o público alvo diretamente atingido com os 

“concertos didático”, atividade proposta no projeto. Foram solicitadas as seguintes adequações no 

prazo de 10 dias a contar da data de recebimento do e-mail: a) Explicitar o público oriundo de escolas 

públicas; b) O quantitativo do público alvo; c) considerando a utilização de espaço aberto; d) O período 

de execução do projeto; e) O ofício especificando que se trata de Captação Externa e não Termo de 

Parceria. Após recebimento das adequações o projeto será submetido para aprovação na AGO que 

será realizada no dia 20 de fevereiro de 2019. 1.1 Projeto Primeira Alimentação - Reforma do 

Lactário dos Hospital Martagão Gesteira da Liga Álvaro Bahia - recebido representante da instituição 

para esclarecimento quanto à resposta ao solicitado, alteração no Plano de Trabalho, a intercâmara 

informa que no mês de janeiro a diligência foi analisada e deliberada e solicita que siga o fluxo, sendo 

encaminhada deliberação ao FMDCA. 1.2 Orientação ao representante do Instituto Iris, para 

adequações necessárias no Projeto Remo sem Fronteira: a) Alteração do termo jovens e adultos; b) 

Período de Execução; c) Quadro Financeiro. Após recebimento das adequações o projeto será 

submetido para aprovação na AGO que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2019. 2. O que 

ocorrer: A intercâmara não aprova a substituição das propostas de resoluções apresentadas por 

Renata Hayne/GABP, porque identificou-se que os objetos das resoluções 09 e 10/2018 aprovadas na 

AGO 313ª foram suprimidos. E solicita a publicação das mesmas. Após lido também foi aprovado por 

unanimidade. A srª Rita/FMDCA deu os devidos esclarecimentos que estão fazendo um esforço para 

finalizar os processos até o dia 29 de março. O Parecer da Câmara Técnica de Infraestrutura e 

Legislação foi apresentado na sessão fechada desta Assembleia. O Presidente apresentou a nova 

Conselheira Cintia Santos/ACOPAMEC, em substituição a Conselheira Jaina Lima/ACOPAMEC. Drª 

Márcia/MP informou que o Presidente do TRE agendou uma reunião com a Comissão Processo de 

Escolha para a próxima segunda-feira, às 14h na sede do TRE/CAB. Sessão Fechada: É constituída 

duas novas Comissões para averiguar os processos: PR-SPMJ 52/2019, PR-SPMJ 53/2019, PR-SPMJ 

54/2019, PR-SPMJ 60/2019, PR-SPMJ 61/2019, PR-SPMJ 62/2019, PR-SPMJ 63/2019, PR-SPMJ 

64/2019, Comissão é formada por Rebecca Sacramento/SEMPS, Meire Jane/SEMPS e Rafael 

Dantas/ SPMJ e processos PR-SPMJ 65/2019, PR-SPMJ 66/2019, PR-SPMJ 67/2019, PR-SPMJ 

68/2019, PR-SPMJ 69/2018, PR-SPMJ 70/2019, PR-SPMJ 71/2019, PR-SPMJ 72/2019, a comissão 

será Mônica Kalille/GABP, Cintia Santos/ACOPAMEC e Ana Sueli/CMDCA Os processos serão 

distribuídos da seguinte maneira: Roseli Almeida/SMS, Jaína Santos/ACOPAMEC e Eliene Campos/

SMS processos nº PR-SPMJ 44/2019 e PR-SPMJ 45/2019, Nilton Marcelino/CECOM, Renildo 

Barbosa/IBCM e Sheilla Alban/CMDCA, processos nº PR-SPMJ 46/2019 e PR-SPMJ 47/2019, Márcia 

Oliveira/União Santa Cruz, Mariana Guedes/Lar da Criança e Gabriela Maciel/CMDCA processos nº 

PR-SPMJ 48/2019 e PR-SPMJ 49/2019, Edna Tosta/CMDCA, Moises Nascimento/Lar Pérola de Cristo 

e Nilda Passos/CMDCA processos nº PR-SPMJ 50/2019 e PR-SPMJ 51/2019. Foi aprovada uma 

Resolução indicando parâmetros para a escolha de suplentes para assumir vacâncias em Conselhos 

Tutelares que estão sem suplentes. A Portaria 19/2018, publicada no Diário Oficial do Município em 

07/08/2018, que deu posse a vaga de Titular para o Conselho Tutelar XIV - Ilhas, sem nenhum 

prejuízo para a Conselheira Tutelar que assumiu a vacância em relação a situação do CT XIV. 

Finalizada a pauta, a assembleia foi encerrada às 11h45min.

Sala das Sessões,

Salvador, Bahia, 20 de fevereiro de 2019.

R E N I L D O  B A R B O S A
Presidente


