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Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 

  

ATA

CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONEDCA-RO
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA Nº 156 PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020
 

 Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, através de videoconferência
pelo aplica�vo “Google Meet”, em Porto Velho-RO, aconteceu a Reunião Extraordinária de nº 156  para a
Eleição da mesa diretora do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, es�veram
presentes as Conselheiros Terezinha de Sousa Sales - Suplente (representante da Secretaria de Estado
de Finanças - SEFIN); Ivaneide Bandeira Cardoso - Suplente (Ins�tuto Kanindé), Aparecida Meireles de
Souza e Souza – Suplente (representante da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento
Social – SEAS), Neurimar Pereira ; – Suplente (representante da Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Finanças - SEPOG), Ka�ana Nunes de Araújo Pessoa – Suplente (representante da
Secretaria de Estado da Jus�ça - SEJUS), Ana Carla de Souza Lima –Suplente(representante da
Secretaria do Estado da Saúde - SESAU) Elani da Rocha Lopes – Titular (representante da Pestalozzi),
Odila Maria Miranda Oliveira - Suplente (representando o CRCP/RO), Glauce Ferreira Da Silva – Titular
(representante do JOCUM) e Tânia Guedes de Oliveira - Titular (representante do Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS/RO).  Es�veram presentes os servidores da SEAS,  Dulcianni de Fá�ma Monteiro
Barros Ignácio (Gerente da Família – SEAS), Bruno Vinicius Fon�nelli Benitez (Diretor Técnico da SEAS) e
a Secretária Execu�va do CONEDCA,  Ana Júlia de Cunha e Araújo. Iniciada a reunião às 10h10min a
Conselheira Sra. Aparecida deu boas vindas para o início da reunião extraordinária para eleição da
mesa diretora do CONEDCA, com a leitura do Ato Convocatório feito através do O�cio-Circular nº 289-
2020-SEAS/GFAM, com uso da tecnologia de videoconferência, através da plataforma de governo Cisco
Webex Teams. Desse modo se fez necessário em cumprimento às medidas adotadas para prevenção ao
contágio e enfrentamento da propagação do novo COVID-19, em que recomenda evitar contato pessoal,
conforme Decreto 25.049/2020, de 14/05/2020 que prorroga o Estado de Calamidade Pública em
Rondônia. Nesse momento, registramos a Presença da Excelen�ssima Secretária Adjunta de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, Sra. LIANA SILVA DE ALMEIDA LIMA, sendo a ela
facultada a fala. Com sa�sfação que par�cipamos deste evento, numa instância de controle social e
garan�a de direitos das crianças e dos adolescentes onde convergem diferentes demandas, em um
processo colabora�vo, pautado no diálogo constante com a sociedade civil, para fortalecer as ações
viáveis, que contemplem da melhor forma possível, os anseios de todos os que mais necessitam, as
crianças e os adolescentes do estado de Rondônia. Em seguida se iniciou à Reunião Extraordinária
convocada com finalidade de eleger o (a) Presidente, Vice-Presidente e o Secretário Geral, do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA, em virtude de vacância dos cargos, para
complementação do mandato do biênio 2019/2021.  A conselheira Suplente,  representante da
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, Aparecida Meireles de Souza e
Souza – Agradece  a todos pela presença, nesse momento tão importante, O CONEDCA, segue com a
leitura sobre a ins�tuído do CONEDCA, a luz da Lei 2.760, de 05 de junho de 2012, o CONEDCA é um
Órgão delibera�vo norma�zador e controlador da polí�ca de atendimento, proteção e defesa dos direitos
da criança e do adolescente, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento Social
- SEAS, observada a composição paritária de seus membros, nos termos do ar�go 88, inciso II, da Lei
Federal n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Composto por 18 (dezoito) membros �tulares e respec�vos
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suplentes com representação paritária de Órgãos governamentais e organizações não governamentais
que tenham contribuído ou contribuem na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Após a explanação sobre a lei 2.760 de 05 de junho de 2012. A conselheira Suplente, informe que deve
ser eleito um conselheiro para conduzir a reunião. Considerando o que preconiza o Art. 10, § 2º, do
Regimento Interno do CONEDCA: “§ 2° As sessões serão presididas pelo Presidente do Conselho. Na sua
ausência ou impedimento, o Presidente será subs�tuído pelo Vice Presidente. Na ausência ou
impedimento de ambos, a sessão será presidida pelo Secretário Geral, ou na ausência deste, o
Conselheiro mais an�go”. Nesse contexto, é apresentado os membros mais an�gos do CONEDCA,
conforme o Decreto nº 23.868, de 29 de abril de 2019, ou seja, são os membros das representa�vidades
que não sofreram alteração de indicação de seus representantes:

 

CONSELHEIROS GOVENAMENTAIS

CONSELHEIROS TITULARES CONSELHEIROS SUPLENTES ÓRGÃOS

PEDRO ANTÔNIO AFONSO
PIMENTEL Houve subs�tuição SEPOG

SUAMY VIVECANANDA
LACERDA VALESCA GALDINO LIMA VIEIRA SEDUC

FERNANDO RODRIGUES
MÁXIMO Houve subs�tuição SESAU

LUANA NUNES DE OLIVEIRA
SANTOS Houve subs�tuição SEAS

JOSÉ HÉLIO CYSNEIROS PACHÁ Houve subs�tuição SESDEC

Houve subs�tuição Houve subs�tuição SEJUS/FEASE

LUIS FERNANDO PEREIRA DA
SILVA TEREZINHA DE SOUSA SALES SEFIN

JOBSON BANDEIRA DOS
SANTOS

TEMENSON GABRIEL BARBOSA DE
OLIVEIRA SEJUCEL

ANDERSON DA SILVA PEREIRA ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA
DONADON ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CONSELHEIROS NÃO GOVENAMENTAIS

CONSELHEIROS TITULARES CONSELHEIROS  SUPLENTES ÓRGÃOS

JUSSARA FIGUEIREDO DA CRUZ MARCELA GOMES DA SILVA ARQUIDIOCESE

WALELASOETXEIGE PAITER
SURUI IVANEIDE BANDEIRA CARDOSO KANINDÉ

 HILDEBRANDO FANCA ACTRON

ELANI DA ROCHA LOPES JANETE ALVES ARAUJO PESTALOZZI

MARIA JOSE DE ANDRADE
FREIRE RAFAEL VARGAS MADRE MAZARELLO-LAURA-

VICUNA
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TANIA GUEDES DE OLIVEIRA EDER FERNANDO MACHADO CRESS

Houve subs�tuição GUSTAVO RODRIGO NEMETH KALEO

GLAUCE FERREIRA DA SILVA DENISE NEUMANN JOCUM

IARA THUANNY ODILA MARIA MIRANDA OLIVEIRA CRP

 

A par�r desse momento, o colegiado deverá indicar um Conselheiro para conduzir a reunião.  A
Conselheira Sra. Terezinha de Sousa Sales, representando a Secretaria de Estado de Finanças, informou
que conforme art. 16 do Regimento Interno do CONEDCA, a comissão de finanças é responsável pela
condução do processo de  eleição da mesa diretora e que a referida comissão esta  composta pela
 representantes da SEPOG, SEFIN, CRP, FEASE, MADRE MAZARELLO,  diante do esclarecimento e estando
presentes os conselheiros que compõem a Comissão de Finanças Publicas, Normas e Regulamentação,
sendo também eleita a conselheira Terezinha de Sousa Sales para conduzir o processo de eleição da mesa
diretora do CONEDCA.  A conselheira da inicio ao processo de eleição, solicitando que os interessados se
apresentem informado o cargo pretendido e jus�ficando o interesse. A votação seguira a seguinte ordem:
1º elegemos o Presidente; 2º elegemos o Vice-Presidente e; 3º elegemos o (a) Secretário (a) Geral do
CONEDCA.  Em seguida a Sra. Aparecida fez a leitura do regimento interno, no capitulo que dispõe a
respeito do processo Eleitoral do Conselho. O diretor Bruno Afonso sugere que o conselho adie a reunião
para a próxima semana, até mesmo para que a comissão respeite o prazo de 48 horas, conforme dispõe
em regimento interno. O Conselho, após um longo debate referente a legalidade do ato da eleição, com
fulcro no § 6º, do Art. 16, do Regimento Interno, aprova por prosseguir com a eleição para a definição da
mesa diretora, para o “Mandato-Tampão”, que irá complementar o biênio 2019/2021. A conselheira Sra.
Ivaneide Bandeira Cardoso, pede para registrar em Ata a sua abstenção da votação. A Conselheira
Terezinha solicitou que os Conselheiros que tem interesse em ocupar os cargos se coloque à disposição
para iniciar a votação, respeitando a ordem dos cargos; primeiro, eleger o presidente, segundo, eleger o
vice-presidente e terceiro, eleger a (o) secretário Geral. A conselheira Aparecida Meireles de Souza e
Souza – Suplente (representante da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social –
SEAS) se candidatou ao cargo de Presidente do CONEDCA. Disponibilizada a votação online, individual e
oral por en�dade da sociedade civil e governamental, através de seus representantes �tulares ou
suplentes. Registra-se que por unanimidade a Sra. Aparecida foi eleita ao cargo de Presidente do
Conedca, seguindo foi iniciada a votação para o cargo de Vice-Presidente. A Sra. Ivaneide Bandeira
Cardoso - Suplente (Ins�tuto Kanindé), se candidatou ao cargo. Disponibilizada a votação online,
individual oral por en�dade da sociedade civil e governamental, através de seus representantes �tulares
ou suplentes. Registra-se que por unanimidade a Sra. Ivanedie foi eleita ao cargo da Vice-Presidente. E
por fim, foi aberta a votação para o cargo de Secretário Geral do Conselho, a conselheira Odila Maria
Miranda Oliveira (representante - Suplente (representando o CRCP/RO) foi eleita, após ser disponibilizada
a votação online, individual e oral por en�dade da sociedade civil e governamental, através de seus
representantes �tulares ou suplentes. Registra-se que por unanimidade a Sra. Odila foi eleita ao cargo de
Secretária Geral do CONEDCA. Em seguida a secretária execu�va do conselho fez a leitura do termo de
compromisso, onde as eleitas firmaram o termo de compromisso junto ao Colegiado. Encerando a
reunião com a fala, novamente, da Secretária Adjunta da SEAS, Sra. Liana, que agradeceu a par�cipação
de todos os presentes e parabenizou a condução da reunião, e fez um breve relato das polí�cas públicas
da criança e do adolescente. Cita o Termo de Cooperação Técnica nº 05/2019/MDH, celebrado entre a
União/Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos-MMFDH, e o Governo do Estado de
Rondônia, Criança Protegida, com o obje�vo de capacitar agentes que integram o sistema de garan�a de
direitos da criança e do adolescente, com vistas ao fortalecimento do sistema ao aprimoramento do
atendimento, da assistência e da proteção da criança e do adolescente. Informou sobre as capacitações já
realizadas e os projetos em atendimento à polí�ca da Criança e do Adolescente. A presidente Aparecida,
com a palavra final, fez um agradecimento aos conselheiros presentes e solicitou uma reunião presencial
da mesa diretora, no dia seguinte, (29.10.2020), às 15h, na casa dos conselhos, para alinhamento das
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ações. Nada mais a tratar, a reunião finalizou às 12he25min, que segue assinada por mim e pelos
conselheiros presentes na reunião.  

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA, Assessor(a),
em 09/11/2020, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauce Ferreira da Silva, Usuário Externo, em
09/11/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por KATIANA NUNES DE ARAUJO PESSOA, Assessor(a), em
09/11/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tânia Guedes de Oliveira, Usuário Externo, em
09/11/2020, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Neurimar Pereira da Silva, Assessor(a), em 09/11/2020,
às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Terezinha de Souza Sales, Chefe de Unidade, em
09/11/2020, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elani da Rocha Lopes, Usuário Externo, em 10/11/2020,
às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Odila Maria Miranda Oliveira, Usuário Externo, em
11/11/2020, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carla de Souza Lima, Técnico(a), em 17/11/2020, às
10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0014519497 e o código CRC 24302DE6.
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