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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

EXTRATO DE ATA DA 306ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

Geral Ordinária de número 306ª a partir das 09h30min, os membros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Risalva Fagundes Cotrim Telles e sua suplente Mônica 

Kalille/Gabinete do Prefeito - GABP; 2. Edlane Leal/Secretaria Municipal de Mobilidade/SEMOB; 3. 

Cosmilda Miranda/Instituto Baiano da Paz; 4. Rita Borges/Fundação José Silveira - FJS; 5. Márcia 

Anjos/Secretaria Municipal de Educação - SMED 6. Emanuele da Silva Medeiros/Lar Fabiano de 

Cristo; 7. Vera Lúcia Guimarães e seu suplente Moisés Santana/Lar Pérolas de Cristo; 8. Cledinea 

Carvalho de Araújo/Organização do Auxílio Fraterno - OAF; 9. Ivanete Peixoto e sua suplente Márcia 

Barreto/Secretaria Municipal da Fazenda/SEFAZ; 10. Marcos Palmeira/Secretaria Municipal de 

Políticas para Mulheres Infância e Juventude/SPMJ; 11. Lielizângela Calmon e sua suplente Meire 

Jane Queiros/Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza/SEMPS; 12 Soraya 

Barbosa/Associação Reintegrando Crianças e Adolescentes em Risco/RECRIAR; 13. Bruno Viriato 

dos Santos/Secretaria Municipal de Saúde/SMS e convidados, conforme lista de presença em anexo, 

no auditório da Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Av. 7 de 

Setembro, Edf. Oxumaré, nº 89, Térreo - São Bento - Salvador - Bahia, sob a Presidência da Senhora 

Risalva Telles, com a seguinte pauta do dia: 1. UNICEF - Semana do Bebê; 2. Relatos de Câmaras 

Técnicas; 3. O que ocorrer. A presidente Risalva/GabP abre a assembleia dando boas-vindas aos 

presentes. Para falar sobre o ponto 1 da pauta, passa a palavra à representante do UNICEF, sra. 

Francisca Maria, que informa os motivos que levaram à criação da Semana do Bebê, sua importância 

e que a divulgação da programação do evento está disponibilizada na página do Facebook do Unicef. 

A convidada Francisca Maria/ UNICEF sugere que seja incluído nas pautas de próximas reuniões do 

CMDCA a construção do Plano Municipal de Políticas para a Primeira Infância. A convidada Francisca 

Maria/ UNICEF solicita que na próxima assembleia seja apresentada a terceira etapa do projeto 

Vozes da Cidade, a ser iniciado em 2018. A convidada representante da Defensoria Pública da Bahia, 

dra. Sandra Falcão, questiona se o programa Semana do Bebê foi divulgado na 1ª Vara da Infância e 

Juventude, visto eles não estarem cientes desta programação e solicita que os próximos eventos 

voltados para criança e adolescente sejam divulgados naquela Vara. Dra. Sandra solicita ainda cópia 

dos folders distribuídos sobre a Semana do Bebê para que ela possa divulgar dentro da 1ª Vara da 

Infância e Juventude com os demais servidores. A assessora do gabinete da vereadora Rogéria dá 

alguns informes sobre o Projeto Prefeito Mirim, proposto pela referida vereadora. O conselheiro 

Marcos/SPMJ informa sobre algumas ações desenvolvidas por sua secretaria durante o Outubro 

Rosa e outras ações da secretaria. A convidada Francisca Maria/UNICEF reforça que o interesse da 

instituição que representa é que os interesses da criança e do adolescente sejam constantemente 

discutidos e efetivados. A presidente Risalva/GabP, reforçando a fala de dra. Sandra/DP-Ba solicita a 

todos que comuniquem ao CMDCA sobre seus projetos voltados à criança e ao adolescente para que 

este Conselho possa apoia-los. A presidente Risalva/GabP reforça ainda a parceria entre CMDCA e 

Unicef. Registra-se a chegada das conselheiras Ivanete Peixoto, Lielizangela Calmon, Meire Jane 

Queiros e Soraya Barbosa às 9:58. Passado ao ponto 2 da pauta, a conselheira Ivanete/SEFAZ realiza 

a leitura dos relatos da Intercâmara que ocorreram nos dias 16 e 20 de novembro de 2017. Relatório 

das reuniões da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo ocorridas nos dias 16 

e 20 de novembro de 2017 com os membros Ivanete Peixoto (SEFAZ), Rita Borges (Fundação José 

Silveira), Márcia Nogueira (SMED), Cosmilda Miranda (Instituto Baiano da Paz), Daniela Simões (Lar 

Fabiano de Cristo), Vera Guimarães (Lar Perolas de Cristo) e convidados conforme lista de presença. 

Na pauta 1 - A câmara toma ciência da resposta do FMDCA sobre a situação do Projeto Cine 

Martaguinho, convênio 026/2015 da Instituição Liga Álvaro Bahia. A instituição teve o prazo de 

vigência alterado para 28/02/2018 por solicitação devido ao sinistro (telhado do cinema) ocasionado 

pelas fortes chuvas nos meses de março e abril e salienta que todas as parcelas já foram efetuadas 

pelo FMDCA em julho de 2017; Pauta 2 - Recomendação MP - Ofício nº 1033/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 

3.9.121466/2017 - ficou para analise na próxima reunião, a intercâmara decidiu buscar maiores 

informações; Pauta 3 - Alteração do Regimento Interno do CMDCA - a intercâmara aprova as 

alterações realizadas; Pauta 4 - Recomendação MP - Ofício nº 306/2017 - 30ª PJA - GEPAM IDEA nº 

3.9.79667/2017 - A Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo acatou a 

recomendação nº 05/2017 para alteração no Anexo IV no próximo Edital para Processo de Escolha de 

Conselheiros Tutelares, referente ao tempo de exercício superior a um mandato e meio em período 

consecutivo, não podendo participar do processo de escolha subsequente. A intercâmara solicita 

envio de oficio ao MP informando que a recomendação será atendida; Pauta 5 - Programa de 

aprendizagem: Rede Cidadã, RENAPSI e Pontos Diversos - A intercâmara analisou os Planos de 

Trabalho dos cursos APRENDIZ EM AUXILIAR EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Nº 39254, APRENDIZ 

EM COMÉRCIO VAREJISTA Nº 39256, APRENDIZ EM LOGÍSTICA Nº 39257 da instituição REDE CIDADÃ, 

os cursos foram aprovados por unanimidade; Pauta 6 - Capacitação interna para Conselheiros de 

Direito - a intercâmara informa ciência e disponibilidade para participação; Pauta 7 - Resolução 

CMASS - a intercâmara informa ciência e salienta sobre a importância desta resolução como subsidio 

para este Conselho;  Pauta 8 - Resoluções do CONANDA para ciência - A Intercâmara acusa ciência e 

solicita cópia do arquivo; Pautas 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ficaram para análise na próxima reunião 

extraordinária agendada para o dia 20/11/2017 devido o adiantar do horário; A pauta 15 - Solicitação 

de pauta na Assembleia CMDCA - Projeto INCLUIR - a Intercâmara acatou a solicitação e recomendou 

a presença de um representante do FMDCA no dia da Assembleia. Reunião do dia 20 de novembro de 

2017. Pauta 1 -  Recomendação MP - Ofício nº 1033/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 3.9.121466/2017 - o 

CMDCA participou de seminários sobre o orçamento municipal para à criança e adolescente, a 

intercâmara após análise da Emenda ao Projeto de Lei nº 452/2017 - PPA (Plano Plurianual) 

2018/2021, deliberou que se reitere a solicitação de reunião com a Comissão Especial da Criança e 

do Adolescente da Câmara Municipal de Salvador; e solicita informações acerca das medidas 

adotadas, principalmente os itens sinalizados nas Recomendações nº 07, 06  e 05/2017 encaminhadas 

pelo MP-Ba aos representantes da Casa Civil, ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal de 

Salvador, assim como mais informações ao FMDCA acerca dos Orçamentos 2017 e 2018; Pauta 2 - 

Ofício nº 1140/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 3.9.121466/2017 - O MP-Ba reitera a solicitação do ofício 

anterior no que se refere à Recomendação nº 07/2017 - mesma recomendação acima; Pauta 3 - 

Ofício nº 1163/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 003.0.158269/2014 - O MP-Ba solicita informações acerca das 

ações desenvolvidas pela Gestão Municipal a partir do diagnóstico realizado pela UNICEF/ Plataforma 

dos Centros Urbanos- PCU e AVANTE E ainda da constituição do grupo de trabalho intersetorial para 

o desenvolvimento de ações para a redução das desigualdades entre unidades territoriais da cidade 

também a partir desse diagnostico supracitado. A intercâmara após análise resolve solicitar da Casa 

Civil informações/ cópia do convênio do PCU para entendimento do objeto do mesmo, visto que as 

informações recebidas não se caracterizam como diagnóstico, mas relatos de escutas realizadas 

com adolescentes participantes da Plataforma dos Centros Urbanos; Pauta 4 - Ofício nº 1050/2017 

- 5ª PJIJ IDEA nº 3.0.178371/2006 - a intercâmara informa que o CMDCA não preencheu o formulário, 

pois não atende as responsabilidades deste Conselho, mas recomenda-se criar uma Resolução a 

partir das demandas apresentadas conforme o Plano de Execução que será elaborado pelo GT - 

Centro Histórico, como também fiscalizar as ações que serão desenvolvidas; Pauta 5 - Diligencia nº 

279/2017 - PR SEMPS nº 62/2017 - IPGA - ficou deliberado pela Intercâmara responder à diligência 

que uma comissão especialmente formada para análise de projetos sociais para o Chamamento 

Público 04/2015, aprovaram os projetos na época e que todos foram chancelados em Assembleia, 

inclusive o Projeto QUALI CONSELHO: Formação Profissional dos Conselheiros e atores Parceiros 

para Fortalecimento do SGDCA na Cidade de Salvador do Instituto de Pesquisa e Tecnologia Gerencial 

Aplicada - IPGA; Pauta 6 - Diligência nº 254/2017 - PR SEMPS nº 59/2017 - AVANTE -  ficou deliberado 

pela Intercâmara responder à diligência que uma comissão especialmente formada para análise de 

projetos sociais para o Chamamento Público 04/2015, aprovaram os projetos na época e que todos 

foram chancelados em Assembleia, inclusive o Projeto “De Mãos Dadas - Projeto de Integração e 

Fortalecimento do SGD de Salvador” da instituição AVANTE - Educação e Mobilização Social; Pauta 7 

- PR - SPMJ - 150/2017 Liberação de parcela - MUS-E Brasil - a intercâmara decide solicitar ao 

FMDCA informações atualizadas acerca da situação do convênio 003/2016 da instituição Mus-E 

Brasil para melhor análise; Pauta 8 - Oficio nº 083/2017-MH IDEA n. 3.9.136638/2013 da Instituição 

Criança e Família - para ciência do CMDCA que a instituição atendeu as recomendações feitas pela 

Promotoria de Justiça do GEDUC quanto às instalações físicas onde são realizadas aulas de mecânica 

para jovens e adultos. Como a instituição possui registro no CMDCA e uma clientela de 16 a 18 anos 

de idade que recebem aulas teóricas, a mesma foi orientada a proceder com os requisitos necessários 

para inscrição de programa de aprendizagem neste Conselho e no MTE; Pauta 9 - Ofício n. 545/2017 

GAB-SEMTEL - A Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer submete os Projetos Copa 

Salvador Futebol Golzinho e Taça Futbairro Salvador para analise deste Conselho antes da inclusão 

no Sistema de Convênios do Governo Federal e a intercâmara recomenda a aprovação dos mesmos 

para fiscalização deste CMDCA. Pauta 10 - O que ocorrer: 10.1 - Ofício 119/2017 - A Escola Estadual 

Manoel Vitorino solicita que seus alunos conheçam, através de visitação ao CMDCA ou receber a visita 

de um representante do CMDCA na unidade escolar, para ministrar palestras que abordem temas 

referentes ao ECA. A intercâmara aprova as duas opções com agendamento prévio; 10.2 - Programa 

de Aprendizagem da Instituição Pontos Diversos, os cursos DESPORTO nº 62314, EDUCAÇÃO nº 

62343, ARTE e CULTURA nº 62399, ADMINISTRAÇÃO nº 62397 e AGENTES, ASSISTENTES E 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS nº 62310 foram aprovados com ressalva; a intercâmara solicita que 

seja apresentado o cronograma de execução, justificando que o mesmo poderá sofrer alterações; 

10.3 Programa de Aprendizagem da Instituição RENAPSI - a intercâmara não procedeu com a análise, 

visto que a instituição não apresentou o Plano de Trabalho solicitado; 10.4 - A intercâmara recomenda 

solicitar à presidente da FMC apoio jurídico da funcionária Renata Hayne, considerando que na época 

a qual esteve no conselho prestou muita assistência; 10.5 - A intercâmara solicita o retorno da 

representante Roseli Almeida/SMS para este Conselho, primeiramente a mesma, caso a resposta 

seja positiva, solicitar ao secretário. Colocado em votação o relato da intercâmara, aprovado por 

unanimidade. Registra-se a chegada da conselheira Vera Guimarães e Mônica Kalille às 10:05. A 

conselheira Mônica/GabP realiza a leitura do relato da câmara técnica de Registro e Inscrição. A 

câmara Técnica de Registro e Inscrição se reuniu no dia 08 de novembro de 2017 para analisar os 

processos que estavam aguardando inscrição e renovação do registro no CMDCA. Segue a relação 

das instituições analisadas e aprovadas para renovação do registro: Legião da Boa Vontade - LBV; Os 

Bambas do Sol Nascente; Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo e CEDECA - Centro de 

Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan. Instituições que solicitaram registro no 

Conselho e tiveram seus processos analisados e aprovados pela Câmara: NAC BAHIA - Núcleo de 

Assistência Comunitária e Associação DM de Boa. Devido a quantidade de processos de instituições 

requerentes de renovação e inscrição no Conselho que ficariam no aguardo de resposta às 

recomendações realizadas nas reuniões do dia 30/10/2017 e 11/10/2017, a Câmara Técnica de 

Registro e Inscrição, em consenso, decidiu reavaliar esses processos. Segue a relação das 

instituições com recomendação reanalisadas e aprovadas para registro no Conselho: Associação 

Beneficente e Cultural Semeando Esperança e a Associação Maria Gregório. Indeferimento de 

registro: Associação For The Children Museum And Library por não se adequar às modalidades de 

atendimento expedidas pelo CMDCA. Indeferimento de renovação do registro junto ao CMDCA para o 

Conselho Comunitário Social Cultural Desportivo Mirantes de Periperi e Adjacências, pois a instituição 

não apresentava condições físicas de atendimento à crianças e adolescentes conforme art. 91-a, § 1º 

do ECA, além de não estar acontecendo atividades durante as visitas realizadas. A Câmara manteve 

os pareceres das seguintes instituições para serem verificadas as recomendações, conforme consta 

nas pastas: Associação dos Educadores das Escolas Comunitárias da Bahia - AEEC; Projeto Fantástico 

Mundo Autista, Associação Beneficente Nossa Senhora de Escada; Associação Pero Vaz Velha e 

Associação Coletivo de Entidades Negras - CEN. Em relação ao indeferimento da instituição AEEC, 

Sheilla/CMDCA faz a leitura do art. 90 do ECA, esclarecendo as modalidades de atendimento 

previstas no Estatuto, informando que instituições que trabalham fortalecendo a Rede de Garantia de 

Direitos da Infância e Adolescência também se enquadram nas referidas modalidades de 

atendimento. A conselheira Mônica/GabP sugere que os relatórios elaborados pelo serviço social 

deixem claro as modalidades de atendimento da instituição, para não haver equívocos de 

entendimento da câmara e afirma que acredita que o registro da AEEC deva ser aprovado, porque um 

retorno à câmara seria burocratizar o processo de concessão de registro de uma instituição séria. A 

vice-presidente Vera/Pérolas de Cristo discorda do posicionamento da conselheira Mônica/GabP, já 

que a câmara analisou o relatório e não teve o entendimento necessário para aprovar uma concessão 

de registro. A presidente Risalva/GabP informa que sua posição sempre foi a de rever seus 

posicionamentos quando estes estiverem errados. Assim, já que a situação da AEEC foi uma questão 

de má interpretação sobe sua modalidade de atendimento, a assembleia deveria pensar no bom 

atendimento à criança e ao adolescente e não em dificultar o acesso às instituições. Deste modo, 

duas propostas foram colocadas em votação, a primeira para aprovação em assembleia do pedido de 
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registro da AEEC e a segunda de retornar a solicitação de registro da AEEC à câmara de registro e 

inscrição. A primeira proposta foi aprovada por 9 votos contra 4 votos da segunda proposta. Passado 

ao ponto 3 da pauta, Sheilla/CMDCA informa que foram realizadas modificações no regimento 

interno do CMDCA e solicita que os conselheiros façam seus comentários sobre o novo texto. Não 

havendo novas sugestões de modificação, o novo regimento interno do CMDCA será enviado para 

publicação no DOM. A presidente Risalva/GabP apresenta as novas Conselheiras de Direitos 

representantes da SEMPS e lhes dá as boas-vindas. A presidente Risalva/GabP apresenta o Decreto 

Municipal nº 29.129 de 10 de novembro de 2017 e ressalta a importância do Decreto no firmamento 

de convênios entre a sociedade civil e o poder público. A presidente Risalva/GabP fala um pouco de 

sua trajetória pessoal e profissional de garantia de direitos aos cidadãos, tendo inclusive sido 

reconhecida pela ONU como mobilizadora nacional de recursos. Assim, desde que assumiu a 

presidência do CMDCA, vem lutando para poder lançar um chamamento público de financiamento de 

projetos para criança e adolescentes, e agora isso é possível. Deste modo, a presidente Risalva/GabP 

apresenta o edital que será lançado com brevidade. O convidado Ademir Santos/Instituto Mão Amiga 

fala que fica muito feliz com a palavra de Risalva, que vinha cobrando esse edital há algum tempo e 

que seu interesse é ser parceiro do município, executando trabalhos na área da infância e 

adolescência. O convidado Ademir Santos/Instituto Mão Amiga acredita que os funcionários do 

município precisam ser capacitados sobre o MROSC, já que houve mudanças na legislação e 

precisarão haver adequações e parabeniza a presidente. Ainda em o que ocorrer, a presidente 

Risalva/GabP informa que recebeu um ofício (nº 363/2017) com recomendações do Ministério 

Público e entrega uma cópia do ofício a cada Conselheiro de Direito, realizando sua leitura em voz alta 

e cumprindo assim o item 9 da recomendação. A vice-presidente Vera/Pérolas de Cristo solicita que 

a recomendação 006 enviada pela promotora dra. Márcia Rabelo também seja lida, pois ela 

recomenda sobre o aporte de recursos destinado à criança e adolescente. Como deliberação da 

intercâmara sobre a recomendação 007, a vice-presidente informa que o gestor do Fundo Municipal 

de Assistência Social, sr. Luis Hora, será oficiado para prestar esclarecimentos sobre o valor 

repassado pelo município para criança e adolescente no ano de 2017 e de quanto será o aporte para 

o ano de 2018. Laís/CMDCA informa que a despeito do item 7 da recomendação lida anteriormente, 

presente no ofício nº 363/2017, já é prática do CMDCA convidar o MP para todas as reuniões deste 

conselho, ordinárias e extraordinárias, de assembleias e de câmaras técnicas. Além disso, informa 

que a referida recomendação deve ser direcionada a cada Conselheiro de Direito, pois são eles que 

representam e que podem falar em nome do CMDCA. A vice-presidente Vera/Pérolas de Cristo, 

realiza a leitura da recomendação nº 007 e informa sobre as deliberações que já foram tomadas por 

este Conselho para atender à referida recomendação. A presidente Risalva/GabP agradece a 

presença de todos os convidados e Conselheiros de Direito e solicita que os referidos conselheiros 

permaneçam na sala para a realização da sessão fechada.

Salvador, 22 de novembro de 2017.

RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES
Presidente 

EXTRATO DE ATA DA 307ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

Geral Ordinária de número 307ª a partir das 10h45min, os membros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Risalva Fagundes Cotrim Telles/Gabinete do Prefeito - GABP; 

2. Tárcia Freitas/Associação Criança e Família-ACEF; 3. Luciana Miranda/Fundação José Silveira - 

FJS; 4. Márcia Anjos/Secretaria Municipal de Educação - SMED; 5. Emanuelle da Silva Medeiros/Lar 

Fabiano de Cristo; 6. Vera Lúcia Guimarães/Lar Pérolas de Cristo; 7. Marcos Palmeira/Secretaria 

Municipal de Políticas para Mulheres Infância e Juventude/SPMJ; 8. Leilizângela Calmon/Secretaria 

Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza/SEMPS e convidados, conforme lista de 

presença em anexo, no auditório da Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Av. 7 de Setembro, Edf. Oxumaré, nº 89, Térreo - São Bento - Salvador - Bahia, sob a 

Presidência da Senhora Risalva Telles, com a seguinte pauta do dia: 1.   Leitura de Ata; 2. Relato das 

Câmaras; 3. Reordenamento de Unidades de Acolhimento Institucional de Salvador; 4. Plano 

estratégico do CMDCA e Plano de ação do FMDCA; 5. Recomposição das Câmaras Técnicas; 6. 

Reorganização das Áreas de abrangência dos Conselhos Tutelares; 7. Edital de Projetos via FMDCA; 

8. Lei Federal 12.431/2017 - Escuta Protegida; 9. O que ocorrer. A presidente Risalva/GabP abre a 

assembleia dando boas-vindas aos presentes e pedindo desculpas pelo atraso no início da reunião, 

por conta do quórum. Conselheira Luciana/FJS sugere uma inversão de pauta. A ata da AGO 306º foi 

enviada a todos os conselheiros de direito por e-mail há aproximadamente 30 dias e foi aprovada por 

unanimidade. Realizada a leitura da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo. 

Relatório da reunião da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo ocorrida no dia 

07 de dezembro de 2017 com os membros Luciana Miranda (Fundação José Silveira), Marília Bastos 

(SMED), Vera Guimarães (Lar Pérolas de Cristo) e o convidado Rafael de Oliveira (SPMJ) conforme 

lista de presença em anexo.Pauta 1 - Recomendação MP - Ofício nº 1033/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 

3.9.121466/2017 - Trata das Recomendações 05, 06 e 07/2017 expedidas pelo MP, que dispõe sobre 

a inclusão na lei orçamentária de recursos suficientes para atender às políticas sociais básicas e de 

atenção especial. Foi encaminhado ofícios solicitando informações sobre as medidas adotadas para: 

Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da Câmara Municipal de Salvador, Presidente da 

Câmara Municipal de Salvador, ao prefeito, Central de Programação e Monitoramento da Execução 

Orçamentária - CPO da Casa Civil e FMAS, diante da falta de resposta dos órgãos solicitados, a 

intercâmara decide reiterar todos os ofícios enviados dando um prazo de cinco dias uteis contados a 

partir da data de recebimento; Pauta 2 - Ofício nº 1140/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 3.9.121466/2017 - 

(Idem pauta 1);Pauta 3 - Ofício nº 1163/2017 - 5ª PJIJ IDEA nº 003.0.158269/2014 - MP-Ba solicita 

informações acerca das ações desenvolvidas pela Gestão Municipal a partir do diagnóstico realizado 

pela UNICEF/ Plataforma dos Centros Urbanos- PCU e AVANTE E ainda da constituição do grupo de 

trabalho intersetorial para o desenvolvimento de ações para a redução das desigualdades entre 

unidades territoriais da cidade também a partir desse diagnostico supracitado. Diante da falta de 

resposta do órgão solicitado, Casa Civil, a intercâmara decide reiterar o ofício enviado dando um 

prazo de cinco dias uteis contados a partir da data de recebimento; Pauta 4 - Ofício nº 1315/2017 - 5ª 

PJIJ IDEA.: nº 003.0.158269/2014 - Se trata de convite para reunião com o GT Cajazeiras, com o 

objetivo de redigir e aprovar o relatório contendo fluxo de serviços disponíveis, o planejamento de 

ações que possam ser desenvolvidas pelos membros do GT Cajazeiras (Projeto Combate ao Trabalho 

Infantil no Mercado Municipal, dentre outros), após análise a Intercâmara decide que poderá 

acompanhar a secretaria executiva na reunião dia 05/03/2018, na pessoa de Vera Lúcia;Pauta 5 - 

Ofício nº 698/2017 - 5ª PJIJ IDEA.: nº 3.9.121466/2017 - que solicita as seguintes informações: I. 

Quais as ações de políticas públicas na área da criança e do adolescente, para composição das leis 

orçamentárias; II. Sobre a elaboração do Plano de Ação e Aplicação dos recursos relativos ao FMDCA, 

para fim de inserção nas leis orçamentárias; III. Se as leis orçamentárias em elaboração contemplarão 

os recursos destinados: a) à implementação do serviço de escuta especializado para crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual; b) ao reordenamento dos serviços de acolhimento 

institucional; c) à manutenção dos veículos cedidos pela União para os CTs; d) ao pagamento de 

gratificação aos CT por serviços extraordinários exercidos durante festas; e) ao custeio dos 

programas especiais de aprendizagem promovidos, mediante termo de cooperação, pela Prefeitura 

de Salvador. Respondido através de ofício que a Intercâmara compromete-se a provocar que sejam 

formuladas e encaminhadas para apreciação e aprovação da plenária; Pauta 6 - Ofício nº 1431/2017 

GAB - SEMPS -Se trata de convite para participar de uma reunião com a SEMPS com vistas a pensar 

coletivamente estratégias para efetivação de pendências quanto ao Plano de Reordenamento e 

Expansão Qualificada dos Serviços de Acolhimento para Criança e Adolescente. A intercâmara acusa 

ciência e disponibilidade;Pauta 7 - CE 022/2017 - AVANTE - Se refere ao repasse das parcelas em 

atraso do Convênio 022/2016 Projeto “De mãos Dadas”. A intercâmara reitera a solicitação da 

referida instituição ao FMDCA através de oficio;Pauta 8 - Edital SulAmérica - análise de projetos das 

instituições requentes - a Intercâmara analisou e aprovou os seguintes projetos para concorrer ao 9º 

Edital SulAmérica para captação externa de recursos para Projetos Sociais: Projeto Vivenciando a 

Maternidade e Paternidade na Adolescência no valor de R$ 134.192,03 da instituição Liga Álvaro 

Bahia Contra Mortalidade Infantil por unanimidade e o Projeto Integrarte no valor de R$ 120.000,00 

da instituição Lar da Criança com ressalvas, solicitando maiores informações sobre o local de 

execução das atividades, o público alvo e a quantidade de atendidos no projeto;Pauta 9 - Análise de 

projetos diversos - a Intercâmara analisou e aprovou os seguintes projetos: Projeto Fazendo Arte no 

Hospital no valor de R$ 40.000,00 da instituição Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil para 

concorrer ao Edital Voluntariado BB FIA 2017 - Banco do Brasil; Projeto Primeira Alimentação - 

Lactário do Hospital Martagão Gesteira no valor de R$ 309.863,49 da instituição Liga Álvaro Bahia 

Contra Mortalidade Infantil para captação externa da empresa UBER; Projeto Fazendo Arte no 

Hospital no valor de R$ 206.126,58 da instituição Liga Álvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil para 

captação externa do Banco do Brasil; Projeto Jovem Empreendedor Digital no valor de R$ 151.226,54 

da instituição Parque Social Empreendedorismo e Desenvolvimento Social para captação externa de 

recurso disponibilizado pela empresa Uber e o Projeto Núcleo de Prática Musical do Bairro da Paz no 

valor de R$ R$319.578,09 da instituição Instituto de Ação Social pela Música - IASPM para captação 

externa de recurso foi aprovado com ressalva, solicitando que sejam realizadas adequações no plano 

de aplicação (ponto 4) tabelas 3, 4 e 5;Pauta 10 - O que ocorrer - Os membros informam que não 

analisará mais um volume tão grande de projetos; 10.1 - PR-SPMJ-357/2017 Liga Álvaro Bahia: 

Projeto Cine Martaguinho, ofício 123/2017, a Intercâmara comunica que visto a substituição da TV 

sem prejuízo para continuidade da execução do Projeto é acusado ciência; 10.2 - A intercâmara 

sugere incluir na pauta da Assembleia de 20/12/17, o recesso de Natal para o CMDCA do período 

20/12/2017 a 08/01/2018, justificando que o Conselho de Assistência terá o mesmo período de 

recesso, o que torna inseguro a permanência de funcionários no local, além de o CMDCA não dispor 

de uma pessoa para limpeza diária, principalmente dos sanitários; 10.3 - Informar o calendário de 

reuniões da Intercâmara para 2018, que permanece na 1ª quarta-feira de cada mês.Colocado em 

votação, aprovado com a ressalva da alteração do ponto de pauta 10.2, do recesso do CMDCA para o 

dia 22/12/2017 a 29/12/2017. A conselheira Emanuelle/Lar Fabiano de Cristo reforça a questão da 

segurança e da limpeza na sede do Conselho de Direitos, visto o recesso do CMASS até o dia 

08/01/2018.  A conselheira Luciana/FJS se posiciona a favor da preocupação da conselheira 

Emanuelle/Lar Fabiano de Cristo, dizendo que a gestão do CMDCA está dividida entre SEMPS e SPMJ 

e a SEMPS não tem enviado o funcionário de serviços gerais. A conselheira Luciana/FJS diz que essa 

pressão ao bom funcionamento do serviço deve ser feita pela Sociedade Civil. Fala ainda que no dia 

da Câmara Técnica para aprovação de projetos sociais para captação externa, os conselheiros 

representantes do governo estiveram presentes, mas para outros compromissos muitos não se 

fazem presentes. Os conselheiros governamentais são indicados, mas os da sociedade civil se 

candidataram e concorreram à vaga de representação do colegiado e que precisam se posicionar. 

Reforça todas as dificuldades que o CMDCA vem passando e sugere que as atividades sejam paradas 

até que as secretarias deem as condições de trabalho adequadas ao bom funcionamento deste 

Conselho, como funcionário de serviços gerais, veículo com motorista, linha telefônica com os 

respectivos ramais, acessibilidade e manutenção da sede. A presidente Risalva/GabP concorda que 

as condições da sede estão precárias e já conversou com a secretária da SPMJ que disponibilizou um 

espaço que é próprio da secretaria, no Ed. Basbaum. O único problema desse prédio é que não tem 

acessibilidade, segundo a presidente, mas apesar de sua intensa procura, não conseguiu achar um 

local com acessibilidade. A vice-presidente Vera/Lar Pérolas de Cristo sugere que o conselho vá 

visitar este espaço, mesmo sem acessibilidade, visto que a SEMPS, por exemplo, também não tem 

acessibilidade. A convidada Solange/Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia afirma que a 

sociedade civil precisa se mobilizar para que a discussão da assembleia seja sobre criança e 

adolescente, prioritariamente. A convidada Maria do Carmo/APAE também se coloca dizendo que as 

críticas não são à pessoa que representa a pasta, que as ressalvas não são pessoais, mas em relação 

às ações do governo ou da instituição, e se as instituições tiverem equívocos em suas ações, elas 

precisam ser revistas, porque seu objetivo maior é o bem-estar da criança, do adolescente e da 

pessoa com deficiência, e que todas as instituições e representações aqui tem responsabilidades. 

Afirma ainda que a falta de valor dada aos conselhos é histórica. A convidada Manuela/CECOM 

reforça todas as dificuldades de funcionamento do conselho e sugere que se estabeleça uma 

prioridade, se é acessibilidade ou estar no centro, próximo às outras secretarias. A conselheira 

Leilizângela/SEMPS informa que com a criação da SPMJ a administração da sede do CMDCA passou 

a ser responsabilidade desta nova secretaria e as conselheiras Vera/Lar Pérolas de Cristo e Luciana/

FJS dizem que a administração do CMDCA está na SPMJ, mas os Conselhos Tutelares estão com a 

SEMPS, então reafirmam que o Conselho está dividido. De volta à pauta, colocado em votação as 

quatro propostas: aprovar a deliberação da intercâmara, estabelecer o recesso do dia 22/12/2017 a 

29/12/2017, mudar de sede ou parar as atividades após do recesso deliberado anteriormente, até 
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que as condições de trabalho do conselho estejam garantidas. A vice-presidente Vera/Lar Pérolas de 

Cristo afirma que é preciso sim pressionar a secretaria para garantir boas condições de trabalho à 

sede, mas que a suspensão das atividades irá prejudicar as instituições por conta do lançamento do 

edital para financiamento de projeto sociais. A conselheira Luciana/FJS não acredita que isso iria 

prejudicar as instituições, visto que a presidente pode aprovar ad referendum o edital. O convidado 

Marcelino/CECOM pede questão de ordem e esclarece sobre o conteúdo das propostas, que caso a 

última proposta seja aceita, as outras três caem. A presidente Risalva/GabP coloca em votação 

última proposta, que tem 5 votos a favor - Tárcia/ACEF, Soraya/RECRIAR, Luciana/FJS, Vera/Lar 

Pérolas de Cristo e Márcia/SMED - e 4 votos contra - Emanuelle/Lar Fabiano de Cristo, Risalva/GabP, 

Marcos/SPMJ e Leilizângela/SEMPS. Sheilla/CMDCA realiza a leitura da câmara técnica de registro 

e inscrição. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. O convidado Renildo/CT X sugere 

incluir no ponto de pauta da próxima assembleia rever alguns pontos do regimento interno do 

CMDCA, no que se refere a quórum para realização das reuniões de câmara técnica. Sheilla/CMDCA 

realiza a leitura da câmara técnica de Infraestrutura e Legislação. Em 18 de dezembro de 2017, às 

09h30min, na sede do CMDCA, iniciou-se a reunião ordinária da CTIL com as presenças dos 

Conselheiros Moisés/Lar Pérolas de Cristo, Emanuelle/Lar Fabiano de Cristo e a técnica Sheilla/

CMDCA, para discussão da seguinte Pauta: 1. Escolha de Coordenador(a) e Relator(a); 2. Análise de 

documentos; 3. Análise de denúncias; 4. O que ocorrer. A reunião iniciou com a análise dos 

documentos que tratam sobre a ausência de Conselhos Tutelares nos plantões centralizados e a 

dificuldade encontrada, oriundas dos próprios CTs, para realização dos plantões de finais de semana 

no CT II e teve as seguintes deliberações: 1. Propor ao colegiado do CMDCA a abertura de sindicância 

para apurar a ausência dos CTs nos plantões centralizados; 2. Responder o ofício 855/2017 - GAB/

SEMPS, informando que será observado as questões pontuadas nos próximos Editais para escolha 

de CTs; 3. Oficiar a SEMPS para que responda o ofício circular 01/2017, oriundo dos CTs de Salvador, 

em um prazo de 05 dias sobre providências tomadas no que tange a falta de recursos materiais para 

funcionamento dos CTs; 4. Propor ao colegiado do CMDCA a abertura de sindicância para averiguar a 

denúncia descrita no Ofício MP 1213/2017. Ocaso trata de uma situação acorrida na ACOPAMEC; 5. A 

Câmara tomou ciência da promoção de arquivamento, do procedimento nº 003.0.240346/2015 sobre 

a apuração de irregularidades no Processo de Escolha dos CTs, oriundo do MP e encaminhará ofício 

informando a ciência do mesmo. Mesmo procedimento para os ofícios 322/2017, 266/2017, 

239/2017, 231/2017, 256/2017, 258/2017, 265/2017, 253/2017, 250/2017, 262/2017, 260/2017, 

240/2017, 231/2017 e 332/2017; 6. Oficializar os 18 CTs sobre a não participação da assembleia dos 

CTs realizada em 03/10/2017 as 09h, na sede do CT IV - conforme ofício 076/2017; 7. Oficializar a 

SEMPS sobre a falta de carros para funcionamento dos CTs; 8. Convocar uma reunião, no mês de 

janeiro de 2018, para tratar de questões administrativas como funcionamento dos CTs, posse das 

chaves, etc; 9. Deliberar em AGO do CMDCA uma resolução com a alteração das áreas de abrangência 

dos CTs XIII e XV, incluindo o bairro de Narandiba na área do CT XIII e Calabar na área do CT XV; 10. 

Propor ao colegiado do CMDCA criar uma comissão de Sindicância para tratar das ausências dos 

conselheiros nas assembleias dos CTs, conforme preconiza o art. 60º inciso III da lei 6266/2003; 11. 

Propor ao colegiado do CMDCA a abertura de Sindicância, referentes às denúncias registradas nos 

ofícios 1302/2017, 1105/2017, 02/2017, 1312/2017, 658/2017, 972-8/2017 e 999-8P, oriundos do 

MP; 12. Parecer favorável ao pedido de concessão por mais 660 dias a licença maternidade da 

conselheira tutelar Inês Cardoso Carvalhal Santos, uma vez que a junta médica da PMS só liberou 

120 dias, contrariando resolução deste conselho e parecer da PGM. O convidado Renildo/CT X afirma 

que discorda que seja aprovado hoje o ponto sobre somente a situação dos Conselhos Tutelares XIII 

e XV, visto que vários conselhos tutelares estão com problemas de abrangência a serem ajustados. 

Sheilla/CMDCA explica que foi convocada uma reunião sobre o GT de área de Abrangência, porém não 

houve por falta de quórum. Todavia, na reunião da citada comissão realizada em maio de 2017, foi 

deliberado que os CTs encaminhassem ao CMDCA suas propostas de alteração de área de 

abrangência, e apenas os CTs XIII e XV o fizeram. Ademais, existe uma recomendação do MP-Ba que 

solicita a incorporação do bairro de Narandiba na área de abrangência do CT XIII. Colocado em 

votação, aprovado com a ressalva de não incluir os pontos relativos à área de abrangência dos CTs, 

que deverá constar na pauta da próxima assembleia. A vice-presidente Vera/Lar Pérolas de Cristo 

pede dilatação do horário para discutir o ponto três da pauta, aprovado por unanimidade. A vice-

presidente Vera/Lar Pérolas de Cristo informa sobre o ofício enviado pela SEMPS sobre o 

reordenamento das unidades de acolhimento institucional e informa que é preciso que este conselho 

se certifique de que as mudanças que a SEMPS está apontando que fez sejam fiscalizadas. Para 

tanto, é formado um grupo de trabalho com os integrantes Vera/Lar Pérolas de Cristo, Marcos/SPMJ 

e Leilizângela/SEMPS, Renildo/CT X e Azor/ICAJ. A presidente Risalva/GabP questiona quem tem 

disponibilidade para ir visitar o espaço disponibilizado pela SPMJ para ver as condições, e alguns 

conselheiros irão ao espaço visitar no turno vespertino. Foi aprovado o mesmo calendário das 

reuniões do Conselho em 2017, com alteração somente da câmara técnica de Registro e Inscrição, 

que passará a ocorrer as segundas quartas-feiras do mês, as 14:00. A vice-presidente Vera/Lar 

Pérolas de Cristo informa que a intercâmara oficiou a SPMJ mais uma vez sobre a situação do veículo 

do Conselho, e caso a secretaria não responda, ela irá, como vice-presidente do Conselho, representar 

a SPMJ no Ministério Público. A presidente Risalva/GabP encerra a assembleia desejando bom final 

de ano e boas festas a todos os presentes e que devido ao avanças do horário, os pontos 4, 5, 6 e 8 

serão discutidos na próxima assembleia, bem como a sessão fechada. Realizada a leitura da ata, 

aprovada por unanimidade. 

Salvador, 20 de dezembro de 2017.

RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES

Presidente 

PORTARIA 024/2017

A 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, Lei Complementar 

nº 47/2009 e em conformidade com a Assembleia Geral Ordinária nº 307/2017, realizada em 

20/12/2017.

RESOLVE:

Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, a Licença Maternidade, 

a senhora Ines Cardoso Carvalhal Santos, do cargo de Conselheira Tutelar, do Conselho Tutelar VIII 

- CAJAZEIRAS, a partir de 31/12/2017 à 28/02/2018, e em substituição convocar o suplente Magno 

Miranda da Cruz.

Salvador, 20 de dezembro de 2017.

RISALVA FAGUNDES COTRIM TELLES
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR 

PORTARIA Nº. 021/2018

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor CELSO GUIMARÃES CARDOSO, matrícula nº. 223486, para responder pela 

Função de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, em 

virtude do afastamento legal do titular Antônio Carlos de Oliveira, matrícula nº. 223779, por motivo 

de férias regulamentares, durante o período de 02 a 31/01/2018.

 

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 08 de janeiro de 2018.

FABRIZZIO M. MARTINEZ

Superintendente

PORTARIA Nº 012/2018

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor LUIS CLÁUDIO CORREIA SARRAF, matrícula nº 2226251, para exercer a Função 

de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito e dispensar 

a pedido da mesma Função Pedro Pereira dos Santos Filho, matrícula nº 222173, a partir de 

02/01/2018.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 08 de janeiro de 2018.

FABRIZZIO M. MARTINEZ

Superintendente

PORTARIA Nº 013/2018

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor WASHINGTON DA CONCEIÇÃO MAIA, matrícula nº 223524, para exercer a Função 
de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito e dispensar 
a pedido da mesma Função Luciano dos Santos Brito, matrícula nº223002, a partir de 02/01/2018.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 08 de janeiro de 2018.

FABRIZZIO M. MARTINEZ

Superintendente

PORTARIA Nº. 014/2018

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor ROGÉRIO DE MACEDO PINTO, matrícula nº 223033, para responder pela Função 
de Confiança de Chefe de Setor “B”, Grau 63, do Setor de Acompanhamento e Monitoramento de Obras 
no Sistema Viário, da Gerência de Sinalização, da Diretoria de Trânsito, em substituição a titular 
Maria de Fátima Fernandes de Souza, matrícula nº 223766, por motivo de férias regulamentares, 
durante o período de 02 a 31/01/2018.  

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 08 de janeiro de 2018.

FABRIZZIO M. MARTINEZ

Superintendente


