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Dilmar Copque/Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB.

Art. 7º. Distribuir os Processos de Sindicância: 

PR - SPMJ 249/2019

Art. 8º. Ficam nomeados os seguintes membros: 

Moisés Nascimento de Santana/Associação Lar Pérolas de Cristo - Presidente da Comissão Edna 

Rita Tosta Alves Neta /CMDCA;

Nilda Passos/CMDCA.

Art. 9º. Distribuir os Processos de Sindicância: 

PR - SPMJ 250/2019

Art. 10º. Ficam nomeados os seguintes membros: 

Renildo Barbosa/Instituto Beneficente Conceição Macedo - IBCM - Presidente da Comissão; Márcia 

Rodrigues de Oliveira/Sociedade Recreativa União Santa Cruz; 

Mariana Guedes Silva/Lar da Criança.

Art. 11º. Distribuir os Processos de Sindicância: 

PR - SPMJ 251/2019

PR - SPMJ 253/2019

Art. 12º. Ficam nomeados os seguintes membros: 

Mônica Márcia Kalile Passos/Gabinete do Prefeito - GABP;

Cintia Santos/ Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão - ACOPAMEC;

Ana Sueli Carvalho Santana/CMDCA.

Art. 13º. Distribuir os Processos de Sindicância: 

PR - SPMJ 252/2019

PR - SPMJ 448/2017

Art. 14º. Ficam nomeados os seguintes membros: 

Eliene de Assis Campos/Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Presidente da Comissão;

Nilton Marcelino Santos Oliveira/Centro Comunitário Batista Clériston Andrade - CECOM; 

Edna Rita Tosta Alves Neta/ CMDCA.

Art. 15º. Distribuir os Processos de Sindicância: 

PR - SPMJ 254/2019

Art. 16º. Ficam nomeados os seguintes membros: 

Renildo Barbosa/Instituto Beneficente Conceição Macedo - IBCM - Presidente da Comissão;

Nilton Marcelino Santos Oliveira/Centro Comunitário Batista Clériston Andrade - CECOM;

Ana Sueli Carvalho Santana/CMDCA;

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 26 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

RESOLUÇÃO 030/2019

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

das suas atribuições, nos termos da Lei Municipal 4.231/1990, alterada pela Lei 5.204/1996 e em 

conformidade com a Sessão Fechada da Assembleia Geral Ordinária nº 324ª, realizada em 19 de 
junho de 2019, resolve publicar as seguintes deliberações:

RESOLVE:

Art. 1. Arquivamento das Sindicâncias abertas para apuração de possíveis irregularidades presentes 
nos seguintes processos

PR-SPMJ-235/2017
PR-SPMJ-451/2018
PR-SPMJ-541/2019
PR-SPMJ-229/2017
PR-SPMJ-051/2019
PR-SPMJ-209/2017

Art. 2. Esta publicação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 26 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

RESOLUÇÃO 031/2019

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

das suas atribuições, nos termos da Lei Municipal 4.231/1990, alterada pela Lei 5.204/1996 e em 

conformidade com a Sessão Fechada da Assembleia Geral Ordinária nº 324ª, realizada em 19 de 

junho de 2019, resolve publicar as seguintes deliberações:

RESOLVE:

Art. 1. Apensar o processo PR-SPMJ-248/2019 ao PR-SPMJ-044/2019, por se tratar do mesmo fato.

Art. 2. Apensar o processo PR-SPMJ-251/2019 ao PR-SPMJ-070/2019, por se tratar do mesmo fato.

Art. 3. Apensar o processo PR-SPMJ-503/2018 ao PR-SPMJ-504/2018, por se tratar do mesmo fato.

Art. 4. Apensar o processo PR-SPMJ-547/2018 ao PR-SPMJ-526/2018, por se tratar do mesmo fato.

Art. 5. Apensar o processo PR-SPMJ-548/2018 ao PR-SPMJ-448/2017, por se tratar do mesmo fato.

Art. 6. Esta publicação entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município.

Salvador, 26 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 324ª 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram- se em Assembleia 

Geral Ordinária de número 324ª às 09h00min, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 1. Moises Santana/Lar Pérola de Cristo; 2. Gildásio Francisco de Jesus/

ACOPAMEC; 3. Nilton Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 5. Renildo Barbosa e Robson Oliveira Lima/

IBCM; 6. Mariana Guedes Silva/ Lar da Criança; 7. Mônica Márcia Kalile Passos/GABP; 9. Ivanete 

Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; 10. Ana Paula Teles Pereira/SMED; 11. Eliene de Assis Campos/SMS; 

12. Simone Miranda Silva Barros/SPMJ 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 - Nazaré - Salvador - Bahia, CEP: 40040-030. O Presidente abre a sessão 

dando boas-vindas a todos e apresenta a pauta: 1. Leitura da Ata; 2. Informe; 3. Conselho Tutelar; 4. 

Relatos e Deliberações das Câmaras Técnicas e Representações Externas; 5. Apresentação Fundo 

Municipal - FMDCA, situação dos projetos; 6. Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; 

7. O que ocorrer. Em sequência Renildo explica que a leitura da AGO 323ª será longa, e sugere que a 

partir desse momento seja feito encaminhamento das atas via e-mail ao colegiado, sendo assim, a 

leitura e correção serão feitas via e-mail, caso não haja retorno, a mesma será tacitamente aprovada. 

Proposição aprovada por unanimidade. E em sequência a referida ata é lida e aprovada por todos os 

conselheiros de direitos. Na pauta nº 2 - Renildo informa sobre a Caminhada do ECA, que será 

discutida e organizada com representantes do Conselho Tutelar e CMDCA e sobre o recesso junino 

que inicia em 21/06/2019 até 24/06/2019. Na pauta Conselho Tutelar, Ângela Paz faz um breve relato 

sobre a atuação do Conselho Tutelar na Arena Fonte Nova e Fanfest, nos Jogos da Copa América, que 

foi verificada a ausência da equipe de abordagem social nos horários de pico dos jogos; reitera a 

solicitação de análise por parte do CMDCA da execução das ações do PETI e solicita resposta acerca 

da deliberação da Assembleia deste colegiado sobre o efeito suspensivo da liminar que favorece o 

Conselho Tutelar nas questões estruturais e convida os presentes a participarem da Caminhada do 

ECA que ocorrerá no dia 19 de julho com concentração no Campo Grande às 09h00. Na pauta nº 4, 

Renildo sinaliza a importância dos conselheiros de direitos, que representam comissões externa, 

participarem e apresentarem relatório das reuniões, justificando que normalmente não se tem esse 

controle por falta de devolutiva. E solicita que o quadro de representações externa seja 

reencaminhado ao colegiado para que todos tomem ciência das representações. Em seguida, faz um 

breve relato sobre o Processo Unificado de Escolha para Conselheiros Tutelares, diz que aguarda 

posicionamento da SPMJ quanto à contratação da empresa que realizará a prova e sinaliza quanto à 

urgência, para que o cronograma não seja comprometido. Fala que todas as publicações foram 

realizadas dentro do prazo e encontram-se disponíveis também no site do CMDCA. A conselheira 

Mariana (Lar da Criança) faz o relato da Câmara de Registro e Inscrição que ocorreu no dia 

17/06/2019 e apresenta as instituições que tiveram os requerimentos de registro ou renovação 

deferidos, sendo elas: Associação Ugo Merengalli (registro), Instituto de Desenvolvimento Inclusão e 

Assistência Social - Ideias (renovação), Caritas Brasileira Regional Nordeste (renovação), Centro de 

Direitos Humanos Franco Pelegrini (registro), Associação Capoeira e Arte Leão da Tribo de Judá 

(renovação), Associação Santa beatriz (registro), Núcleo de Apoio e Combate ao Câncer Infantil - 

NACCI (renovação), Associação Cristã de Amparo Social (registro), Clube de Mães da Jaqueira - 

Creche Tia Maria (renovação), Instituto Cultural Beneficente Steve Biko (registro), Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento Bio - Psico - Social (registro), Centro de Integração Familiar - CEIFAR 

(renovação) e Fundação Cidade Mãe (renovação). Na pauta nº 5, a técnica Josélia justifica a ausência 

do gestor Marlos, por motivo de cirurgia da genitora, faz um levantamento da situação dos projetos 

explicando que os representantes estão sendo chamados para adequações, basicamente no que se 

refere a lacunas localizadas nos Planos de Trabalho (objeto, estruturação, eixos não relacionados à 

prefeitura bairro, etc.). Sheilla (SPMJ) justifica a ausência da secretaria Rogéria por motivo de outro 

compromisso, mas que enviou alguns representantes. Renildo (IBCM) diz entender os imprevistos, 

mas pondera a importância de participação também em reuniões da Intercâmara de Políticas 

Públicas, Orçamento e Fundo e Assembleias, inclusive porque as datas são pré-estabelecidas e para 

que não haja desacordo no que se refere ao disposto na lei de que o CMDCA é quem gere os recursos 

alocados no FMDCA. Faz um breve panorama sobre como se deu as análises e encaminhamentos dos 

projetos ao FMDCA em outubro de 2018, sinaliza que os mesmos só chegaram na Procuradoria em 

fevereiro de 2019, que o FMDCA deveria ter encaminhado, e questiona o porquê do FMDCA não ter 
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contatado o CMDCA para possíveis esclarecimentos. Afirma que o CMDCA fez a sua parte, e que 

inclusive os pareceres estão de acordo com o MROSC e reitera sobre a vinculação entre o FMDCA e o 

CMDCA, conforme estabelecido na Lei. Josélia (FMDCA), explica que os técnicos estão em processo de 

aprendizagem quanto às mudanças da Lei, que todos os esforços estão sendo empenhados e que o 

FMDCA não tem a intenção de prejudicar nenhuma instituição e está à disposição. Eduardo (FMDCA) 

informa que os processos estão sendo analisados por ordem de retorno da Procuradoria. Simone 

Miranda (FMDCA) fala que assim como as instituições foram requisitadas pela Procuradoria para 

correção no relatório no que se refere aos pareceres, o FMDCA também foi acionado pelo mesmo 

órgão, afim de adequar suas análises. Na oportunidade, Josélia (FMDCA), expões o parecer da 

Procuradoria justificando que o FMDCA segue àquelas recomendações. A conselheira Ivanete 

(SEFAZ) sinaliza, enquanto membro da comissão de análise, que a análise foi criteriosa e sugere 

inclusive que seja solicitado suporte da comissão. O conselheiro Marcelino (CECOM) diz respeitar os 

esforços dos técnicos do FMDCA, agradece as informações passadas, e questiona se há informações 

mais objetivas a respeito de cada projeto. É respondido que a meta é enviar até 10 projetos para 

Procuradoria até o dia 04/07/2019. Bruno (SPMJ) sugere que os processos sejam encaminhados 

diretamente para o CMDCA ao invés do FMDCA. Renildo discorda e explica que o procedimento 

correto é que os processos sejam encaminhados para o FMDCA e justifica que aos questionamentos 

estão acerca da falta de comunicação entre o FMDCA e CMDCA. O conselheiro Marcelino (CECOM) 

sugere o encerramento da discussão por falta de dados objetivos e que seja reiterado o convite ao Sr. 

Marlos, gestor do FMDCA, para participar das reuniões da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, 

Orçamento e Fundo, que se faça presente na audiência, dia 04/07/2019 às 14h00 e que esteja 

presente efetivamente e apresente dados objetivos na próxima Assembleia, agendada previamente 

para o dia 17 de julho. As duas proposições são aprovadas por unanimidade. Na pauta 6 - Fórum 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FOCAS), Mateus (Hora da Criança) faz leitura do 

relatório da reunião realizada em 12 de junho de 2019, o qual apresenta as deliberações: Criação da 

Comissão para divulgação da morosidade no andamento de liberação dos recursos edital 003/2018; 

Pleito de substituição do gestor do fundo; Reunião Extraordinária no dia 10/07/19, local a definir. O 

conselheiro Marcelino reforça sua insatisfação com a gestão do Fundo e ratifica a sugestão do FOCAS 

para substituição do gestor. Renildo (IBCM) diz que a proposta será encaminhada a secretária e que 

nada impede, caso não ocorra uma mudança satisfatória e condizente com o que está posto na 

legislação, que o CMDCA encaminhe essa proposta como deliberação. No que ocorrer Soraya convida 

os presentes a participarem da caminhada do ECA, que será promovida pela ONG RECRIAR no dia 

02/08/2019 às 14h00 com concentração no Largo do Papagaio - Ribeira. Em seguida o presidente 

finaliza a AGO de número 324ª agradecendo a presença de todos.

Salvador, 19 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 324ª - SESSÃO 

FECHADA

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Sessão Fechada 

de número 324ª a partir das 08h, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 1. Moisés Nascimento de Santana/Lar Pérola de Cristo; 2. Gildásio Francisco de Jesus/

ACOPAMEC; 3. Nilton Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 4. Renildo Barbosa /IBCM; 5. Mariana 

Guedes/Lar da Criança; 6. Ivanete Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; 7. Mônica Márcia Kalile Passos/

GAB; 8. Eliene de Assis Campos/ SMS; 9. Simone Miranda Silva Barros/SPMJ; 10. Ana Paula/ SMED, 

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- Câmara de Legislação e Infraestrutura - Sindicâncias; 2. 

Pedido de doação; 3. O que Ocorrer. Iniciada sessão fechada, Renildo/IBCM apresenta as posições da 

Câmara de Legislação no que diz respeito aos processos de sindicância, a comissão 04, composta por 

Vera Guimarães, Ana Paula, Manuela Santana, conforme Resolução 028/2018 - Publicada em 15 a 17 

de dezembro de 2018, submete para arquivamento os seguintes processos: PR - SPMJ 235/2017; 

PR-SPMJ 451/2018, aprovados por unanimidade. A comissão 05, composta por Vera Lúcia S. 

Guimarães/Associação Lar Pérolas de Cristo; Ivanete Torres Oliveira Peixoto/SEFAZ; Ana Maria 

Batista dos Santos/SEMOB, conforme Resolução 030/2018 - Publicada em 27 de dezembro de 2018, 

submete para arquivamento o PR - SPMJ 541/2019, aprovados por unanimidade pelos Conselheiros 

de Direito presentes. A comissão 03, composta por Edna Tosta/CMDCA, Nilda Passos/CMDCA, Moisés 

Nascimento de Santana/ Lar Pérolas de Cristo, conforme Resolução 010/2019 - Publicado em 14 de 

maço de 2019, submete para arquivamento os seguintes processos: PR-SPMJ 229/2017; PR-SPMJ 

51/2019 aprovados por unanimidade pelos Conselheiros de Direito presentes. A comissão 01, 

composta por Renildo Barbosa/IBCM, Nilton Marcelino/CECOM e Ana Sueli/CMDCA conforme 

Resolução 028/2018 publicada em 15 a 17 de dezembro de 2018 e retificada em 18/06/2019, 

submete para arquivamento o seguinte processo: PR-SPMJ 209/2017, aprovado por unanimidade 

pelos Conselheiros de Direito presentes. A respeito dos processos de sindicância em duplicidade, 

Renildo/ IBCM apresenta os processos que devem ser apensados: PR - SPMJ 248/2019 que está sem 

comissão, será apensado ao PR-SPMJ 44/2019 e analisado pela comissão 08, a qual será composta 

por Eliene de Assis Campos/ SMS; Edna Tosta/CMDCA e Nilton Marcelino/CECOM. O PR - SPMJ 

251/2019 que está sem comissão, será apensado ao PR-SPMJ 070/2019 e analisado pela comissão 

06, composta por Mônica Kalile/GAB, Cintia Santos/ACOMPAMEC e Ana Sueli Carvalho/CMDCA, 

conforme Resolução 006/2018 - Publicada em 15 a 17 de dezembro de 2018. O PR-SPMJ 503/2018 

apensado ao 504/2019, ambos pertencentes a comissão 07, composta por Simone Miranda Silva 

Barros/SPMJ; Gildásio Francisco de Jesus/ACOPAMEC; Dilmar Copque/SEMOB, conforme Resolução 

020/2018. O PR-SPMJ 548/2019 analisado pela comissão 05, composta por Vera Lúcia S. Guimarães/

Associação Lar Pérolas de Cristo; Ivanete Torres Oliveira Peixoto/ SEFAZ; Ana Maria Batista dos 

Santos/SEMOB, conforme Resolução 030/2018 - Publicada em 27 de dezembro de 2018, deverá ser 

apensado ao PR-448/2017 analisado pela mesma comissão. Porém, sinalizado o impedimento em 

analisar o processo, por parte da conselheira Vera Lúcia/Lar Pérolas de Cristo, a comissão solicita 

que o processo seja distribuído para outra comissão. Analisada solicitação e aprovada, o processo 

passará a ser analisado pela comissão 03, composta por Moisés Nascimento de Santana/ Lar 

Pérolas de Cristo - Edna Tosta/GabP - Nilda Passos/CMDCA. No que diz respeito à aplicação de 

penalidades, a comissão 03 apresenta o PR-SMPJ 254/2017 e PR-SPMJ 453/2017 nos quais serão 

aplicadas faltas funcionais graves contra os conselheiros envolvidos, conforme relatório lido pela 

comissão e aprovado por unanimidade pelos Conselheiros de Direito presentes. Em tempo, Renildo/

IBCM apresenta o PR-SPMJ 492/2018, para aplicação da perda de função do conselheiro. O processo 

foi analisado pela comissão 02, composta por Renildo Barbosa/ IBCM, Márcia Rodrigues de Oliveira/ 

União Santa Cruz; Mariana Guedes Silva/ Lar da Criança, conforme Resolução 015/2018 - Publicada 

em 22 a 24 de setembro de 2018. Apresentado relatório elaborado pela comissão responsável, o 

mesmo é aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.  Na oportunidade, Renildo/

IBCMA, apresenta os novos processos de sindicância e distribui entre as comissões: o PR - SPMJ 

246/2019 e o PR-SPMJ PR - SPMJ 256/2019 será analisado pela comissão 05, composta por Vera 

Lúcia S. Guimarães/Associação Lar Pérolas de Cristo; Ivanete Torres Oliveira Peixoto/ SEFAZ; Ana 

Maria Batista dos Santos/SEMOB. O PR-SPMJ 247/2019 será analisado pela comissão 04, composta 

por Vera Guimarães/ Lar Pérolas de Cristo, Ana Paula/ SMED, Manuela Santana/ CMDCA. O processo 

248/2019 apensado ao PR 44/2019 será analisado pela comissão 07, composta por Simone Miranda 

Silva Barros/SPMJ; Gildasio Francisco de Jesus/ ACOPAMEC; Dilmar Copque/SEMOB. O PR-249/2019 

será analisado pela comissão 03, composta por Moisés Nascimento de Santana/ Lar Pérolas de 

Cristo - Edna Tosta/GabP - Nilda Passos/CMDCA. O PR-SPMJ 250/2019 será analisado pela comissão 

02, composta por Renildo Barbosa/ IBCM, Márcia Rodrigues de Oliveira/ União Santa Cruz; Mariana 

Guedes Silva/ Lar da Criança. O PR/251/2019 que será apensado ao PR-070/2019, será analisado 

pela comissão 06, composta por Mônica Kalile/GAB, Cintia Santos/ACOMPAMEC e Ana Sueli Carvalho/

CMDCA, assim como o PR-SPMJ 253/2019. O PR-SPMJ 252/2019 será analisado pela comissão 08, 

composta por Eliene de Assis Campos/SMS; Edna Tosta/CMDCA e Nilton Marcelino/CECOM. O PR-

SPMJ 254/2019 será analisado pela comissão 01, composta por Renildo Barbosa/ IBCAM, Nilton 

Marcelino/ CECOM e Ana Sueli Carvalho Santana/CMDCA. O PR-SPMJ 255/2019 será analisado pela 

comissão 07, composta por Simone Miranda Silva Barros/SPMJ; Gildasio Francisco de Jesus/ 

ACOPAMEC; Dilmar Copque/SEMOB.  Às 9h a sessão fechada foi interrompida, para iniciar a 

assembleia aberta, sendo retomada às 12h.  Pauta: pedido de doação. Renildo apresenta solicitação 

feita pela representante do Lar Perolas de Cristo, a Sra Vera Guimarães, por meio de ofício, que 

solicita “doação de um veículo Dobló doado pelo Ministério Público do Trabalho ao CMDCA. Haja visto 

que a instituição não dispõe de recursos para aquisição de veículos, e o citado veículo se encontra 

sem uso há mais de cinco anos por problemas mecânicos, segundo termo de doação a manutenção 

deveria ser feito anualmente e a informação que a mesma possivelmente irá para leilão” (SIC). 

Apresentada proposta, a conselheira Mônica Kalile/GAB sugere que a proposta seja submetida à 

Procuradoria do Município antes de qualquer decisão. Renildo/IBCM sinaliza que o CMDCA é um 

órgão autônomo e possui legitimidade de acolher a solicitação e posteriormente submeter à análise 

da Procuradoria do Município. Colocada propostas em votação, 06 Conselheiros de Direito votam por 

submeter a solicitação à Procuradoria e 03 Conselheiros de Direito votam pelo CMDCA acolher a 

solicitação e posteriormente submeter à procuradoria. Sendo deliberada a solicitação para 

apreciação da Procuradoria. 3. O que ocorrer: Renildo/IBCM comunica aos Conselheiros de Direito 

que por meio do ofício 112/2019, o CMDCA solicita à Procuradoria Geral do Município suporte técnico 

para assessorar a comissão coordenadora do Processo de Escolha para Conselheiro Tutelar do 

Município de Salvador. Em resposta à solicitação, a procuradoria esclarece que não é competência 

deste órgão apresentar suporte técnico a Comissão eleitoral, no entanto compete assessoramento a 

administração pública direta, no caso a SPMJ, que poderá consultar oficialmente a Procuradoria em 

caso de dúvidas jurídicas. Diante da negativa, Renildo/IBCM propõe que seja solicitada da SPMJ que 

seja contratada uma assessoria jurídica. Colocada em votação, os Conselheiros de Direito aprovam 

por unanimidade a deliberação. Ainda no que ocorrer, o conselheiro de direito Gildásio/ACOPAMEC 

verbaliza insatisfação e descontentamento em torno da postura de alguns candidatos inabilitados no 

processo de escolha para conselheiro tutelar, inclusiva tem sua fala reforçada pelo relato dos 

conselheiros Marcelino/CECOM, Mariana Guedes/Lar da Criança e Márcia Oliveira/União Santa Cruz, 

que foram constrangidas ao sair da assembleia que tratou sobre os recursos de indeferimento do 

processo de escolha. Sendo assim, sugere que o CMDCA elabore uma carta de repúdio contra a 

postura dos envolvidos e encaminhe para o Ministério Público os relatos. Na oportunidade Renildo/

IBCM sugere que seja elaborada uma Resolução para que os próximos processos de escolha, as 

entidades tenham um prazo até o final de cada ano para enviar ao CMDCA a lista de funcionários e 

voluntários que desenvolvem atividades, a fim de evitar a emissão de declarações falsas. Aprovada 

por unanimidade.  Sem mais, dada por encerada a sessão, lavro a presente Ata, às 12h 30min, que 

após lida e aprovada será assinada pelo Presidente Renildo Barbosa.

Salvador, 19 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

RETIFICAÇÃO

Na resolução Nº 022/2018, publicada no DOM de 27 de novembro de 2018, onde se lê:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Marília Bastos Andion/Secretaria Municipal de Educação - SMED;
Maria Emídia Brito Santos/Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
Cristiane da Silva Dultra de Jesus/Associação Dom Bosco.

Leia-se:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Marília Bastos Andion/Secretaria Municipal de Educação - SMED;
Edna Rita Tosta Alves Neta /CMDCA;
Cristiane da Silva Dultra de Jesus/Associação Dom Bosco.

Salvador, 26 de junho de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente


