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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA 09-2018 CMDCA - REUNIÃO DIA 28.09.18 ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ata de nº 009/2018 da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de Teixeira de Freitas – CMDCA, realizada aos vinte
e oito dias do mês de setembro de 2018, na Sede da Casa dos Conselhos. Estavam
presentes os conselheiros pela Sociedade Civil: Gine Alberta Andrade Kinjyo, representante
do Educandário Paz e Bem; Ivaneide Santos Lima, representante do Instituto Francisco de
Assis; Valdeci da Silva Fernandes, representante da Casa da Criança Renascer; Maria de
Lurdes Mattiello, representante da Associação Cidadania São Jose; Gislane Romana
Carvalho da Silva, representante do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento;
Maria Cristina Astori Gimaraes Amaral, representante da Associação Pestalozzi. Poder
Público: Maria Renilde Cardoso Machado, representante da Secretaria de Finanças.
VISITANTES: Mila Costa Correia e Jeanderson Nitzel, representantes do Conselho
Tutelar.PAUTA DA REUNIÃO: 1.Apreciação da Ordem do dia e leitura da ata da reunião
anterior; 2.Momento Diretoria: EDITAL FMDCA, 3.Momento Câmara Técnica, 4. Momento
Conselho Tutelar, O que ocorrer. A presidente deu início a reunião às 08:30 em segunda
chamada, com as boas vindas a todos e passa a leitura da Ata 008/2018 da reunião
anterior. Continuando, com a leitura da Notificação 019/2018 emitido pela Divisão de
Prestação de Contas e Convênio referente a ausência de prestação de contas da 2ª parcela
da prestação de contas parcial da parcela única do convênio 5-001-2018 firmado entre este
Município e a Ecpaz. Diante do exposto, a secretaria executiva avisa que já foi realizada a
prestação de contas, conforme informação da própria Ecpaz. Dando seguimento, passa a
leitura do Ofício 121/2018 emitido pelo Conselho Tutelar referente informação acerca do uso
do carro do conselho tutelar, que o mesmo irá ficar sob a guarda do motorista, devido aos
riscos apresentado em se deslocar até a Sede do conselho Tutelar durante a madrugada
para a retirada do carro da garagem, bem como a praticidade e rapidez em atender as
denúncias. Em tempo o MP encaminhou um ofício ao CMDCA esclarecendo que toda e
qualquer responsabilidade pelo veículo será assumida pelo servidor que estiver com o
mesmo, reafirmando que o veículo só poderá ser utilizado para fins públicos, ainda que
durante o plantão. A secretária executiva informou ao colegiado que foi encaminhado Ofício
ao Contef, referente às solicitações e informações do MP. Ainda, foi apresentado ao
colegiado que a proposta para Assessoria da Conferência deverá conter as despesas com
passagem, hospedagem e alimentação, a fim de evitar problemas futuros com respeito aos
pagamentos das referidas despesas. O colegiado deliberou a favor, solicitando que seja
feita resolução para a contratação dos serviços. Na sequência, Dra. Gine passa a relatar ao
colegiado a visita feita a UMMI e destaca a necessidade do colegiado apoiar e continuar a
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visita, tendo em vista as demandas e necessidades constatadas, que as mesmas precisam
ser pontuadas em relatório, a fim de pleitear melhorias. Após tais considerações, passa a
leitura e elaboração do Edital. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e lavrada
por mim, Karla Rodrigues, Secretária Executiva, seguindo assinada pela presidente do
CMDCA, bem como pelos demais em lista de presença.
_________________________________
Maria Renilde Cardoso Machado - Presidente

ATA 10-2018 CMDCA - REUNIÃO DIA 16.10.18 ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ata de nº 010/2018 da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de Teixeira de Freitas – CMDCA, realizada aos
dezesseis dias do mês de outubro de 2018, na Sede da Casa dos Conselhos. Estavam
presentes os conselheiros pela Sociedade Civil: Geane Barbosa dos Santos Ressurreição,
representante da Paspas; Ivaneide Santos Lima, representante do Instituto Francisco de
Assis; Maria de Lurdes Mattiello, representante da Associação Cidadania São Jose; Gislane
Romana Carvalho da Silva, representante do Instituto de Cultura, Educação e
Desenvolvimento; Ingrid S. Torres, representante da Aselias – Associação Asas de
Esperança e Liberdade. Poder Público: Maria Renilde Cardoso Machado, representante da
Secretaria de Finanças; Geovane dos Santos Santana. VISITANTES: Eliana Grasielli O.
Souza, representante do Creas Adolescer Legal. PAUTA DA REUNIÃO: 1.Apreciação da
Ordem do dia e leitura da ata da reunião anterior; 2.Momento Diretoria: EDITAL FMDCA,
3.Momento Câmara Técnica, 4. Momento Conselho Tutelar, O que ocorrer. A presidente deu
inicio a reunião às 08:30 em segunda chamada, com as boas vindas a todos e passa a
leitura da Ata 009/2018 da reunião anterior. Continuando, a presidente passa a falar sobre o
vencimento do prazo dado de entrega até o dia 15/10/18 para entrega dos Projetos a
Promotora Dra. Michele. Até o presente momento faltam três Osc’s entregarem os referidos
Projetos, sendo: Aselias, ECpaz e Educandário Paz e Bem. A presidente salientou a
importância das reuniões das câmaras técnicas e pede a colaboração dos membros das
referidas câmaras para atender as demandas do conselho. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada e lavrada por mim, Karla Rodrigues, Secretária Executiva, seguindo
assinada pela presidente do CMDCA, bem como pelos demais em lista de presença.
_________________________________
Maria Renilde Cardoso Machado - Presidente
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