
 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

ATA

ATA DA 158ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CONEDCA.

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 8h,40min, através de videoconferência
pelo aplicativo “Cisco Webex”, modo gravado. Respeitando o distanciamento social, previsto no decreto
nº 25.859/2021, de 06 de março de 2021, o qual institui o sistema de distanciamento social controlado para
fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo CORONAVÍRUS – COVID-19, no âmbito
do Estado de Rondônia, em Porto Velho-RO, aconteceu a 158º Reunião Extraordinário Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONEDCA. Estiveram presentes os Conselheiros)  Aparecida
Meireles de Souza e Souza – Suplente (representante da Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social – SEAS); Terezinha de Sousa Sales - Suplente (representante da Secretaria de
Estado de Finanças – SEFIN); Katiana Nunes de Araújo Pessoa  - Suplente (representante da  FEASE);
Elani da Rocha Lopes - Suplente (PESTALOZZI); Odila Maria Miranda Oliveira  - Suplente (CRP);
Ana Carla de Souza Lima - Suplente (SESAU); Tania Guedes de Oliveira  -Titular
(CRESS); Glauce Ferreira da Silva (JOCUM); Ivaneide Bandeira Cardozo – Suplente (Kanindé);
Jailson Viana de Almeida - Suplente, (representante da SEPOG); a Secretária Executiva Ana Júlia de
Cunha e Araújo e as Convidadas da SEAS: Liana Silva de Almeida Lima - Secretária Adjunta SEAS;  
Ana Carolina Marques Amorim; para deliberarem sobre a seguinte pauta:  1- Aprovação do Projeto
Kit Criança Protegida. Iniciada a reunião, a Presidente Aparecida agradece a presença de todos, registra e
agradece a presença da Sra. Liana Silva, secretária adjunta da SEAS, Ana Carolina Coordenadora de
Direitos Humanos da SEAS, Dulcianni Gerente da Família da SEAS e do Dr. Bruno Afonso, diretor
Técnico da SEAS. Informou que foi enviado no e-mail e no whatsapp pessoal dos conselheiros, os
seguintes documentos: Decisão (001430397);  Petição (0014830449); Decisão (001830489) e Ofício nº
16606/2020/PGE-PC (0014823063), da procuradoria Geral do estado, o qual traz informação sobre a
destinação do percentual de 10% do valor do precatório, ao FUNEDCA, sem a vinculação do sistema
socioeducativo e o Processo Administrativo Sei nº 0026255875/2018-96, para subsidiar os conselheiros na
votação, falou que considerando o pedido de vistas do processo, pela conselheira Terezinha na última
reunião extraordinária do CONEDCA, por não se sentir segura para votar o Projeto, sendo necessário levar
ao conhecimento do Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado da Fazenda e também
Secretário de Finanças do Estado de Rondônia. Prosseguindo, solicitou que a referida conselheira
apresentasse a decisão do conselheiro titular sobre a aprovação do projeto. A conselheira agradeceu a
compreensão de todos, que naquele momento não se sentia segura para votar, que o conselheiro titular
tomou conhecimento sobre as decisões no processo informado, e em seguida, a conselheira Terezinha
apresentou o voto favorável, do conselheiro titular, em forma de áudio, com a decisão de aprovação do
projeto e questionou sobre a necessidade de aquisição de ar condicionado na sua totalidade, pois entende
que equipamentos de informática, em virtude de mudanças tecnológicas devem ser renovados com mais
frequência, mas ar condicionado é necessária a substituição de todos? A presidente falou que diante do
questionamento do conselheiro Luiz Fernando, sobre a necessidade de aquisição de ar condicionado,
passou a fala para Ana Carolina prestar esclarecimentos quanto à aquisição dos aparelhos de ar
condicionado. Ana Carolina ratificou que a SEAS realizou um diagnóstico junto aso 59 (cinquenta e nove)
conselhos tutelares dos 52 (cinquenta e dois) municípios e ficou evidenciado que seus espaços não se
restringem apenas um único ambiente, e nem todas as salas dispõem de ar condicionado. Quando foi
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pensado na aquisição do kit incluindo apenas 01 (um) aparelho de ar condicionado, é porque as salas de
atendimento à criança e ao adolescente não são climatizadas, que não trata de substituição dos aparelhos e
sim, dar uma melhor condição prezando por um atendimento mais humano e acolhedor. Que na maioria
das vezes, quando as crianças e os adolescentes procuram o conselho tutelar é porque já teve seus direitos
violados, que vão desde exploração sexual, abuso, negligência e estão bem fragilizados, necessitando de
ser atendimentos em um espaço acolhedor. A presidente pergunta se os conselheiros têm mais alguma
dúvida, a conselheira Katiana se manifestou informando que no seu entendimento os 10% (dez por cento)
da multa seriam destinados para capacitação dos adolescentes e dos servidores da fundação do sistema
socioeducativo, e os 90% (noventa por cento) seriam para estrutura física das unidades socioeducativas e
solicitou maior esclarecimento sobre o assunto. Ana Carolina esclareceu que, nos autos 0026255875/2018-
96, constam o ofício da procuradora, que estava presente na decisão de 2015, que ela teve o cuidado de
anexar ao Processo Administrativo, o Parecer do Juiz, orientando sobre a finalidade e a aplicabilidade do
recurso do FUNDO, que foi anexada a primeira decisão de 1996, que a priori, tinha o foco questionado
pela conselheira Katiana, que foi anexada uma petição, solicitando que fosse revisto, tendo em vista que o
valor exclusivo para a medida socioeducativa era muito elevado, e uma segunda decisão de 2015, do Juiz
de direito, Dr. Marcelo Tramontini, deferiu sobre a utilização de 10% (dez por cento) da multa, do valor já
bloqueado, que o saldo remanescente deveria ser depositado judicialmente e vinculado aos autos
0000375520128220701, para ser utilizado exclusivamente em prol da reestruturação do sistema
socioeducativo em meio fechado e determinou que fosse oficiado a Presidência do Tribunal de Justiça, a
liberação imediata do valor (10%), em prol do Fundo e depósito judicial do remanescente, como já
decidido e que nos autos seria decidido como serão executados os valores, assegurando a transparência e
probidade na sua utilização e respeito à Lei 8666/93. Ana fala que com essa definição, não se pode perder
de vista a finalidade do FUNEDCA, que é o fortalecimento da garantia de direitos e o conselho tutelar é
peça fundamental da garantia de direitos da criança e do adolescente. Ana explicou que todo cuidado foi
dispensado nesse processo, para não transgredir nenhuma regra básica, no tocante a destinação do referido
recurso, conforme a decisão do Juiz. Que o tribunal de contas vem responsabilizando os estados pela não
execução dos fundos, que a decisão judicial é de 2015, que o FUNEDCA é prioritário e se for postergado
mais uma vez e não aprovar nenhum projeto nesse sentido, os conselheiros poderão serem
responsabilizados pelo tribunal de contas. A conselheira Katiana enfatizou que desde de 2019, existem
vários projetos do sistema socioeducativo, encaminhados para o CONEDCA e nenhum foi aprovado ainda,
que a sua preocupação é de não ter recursos financeiros para aprovação de desses projetos, tendo em vista,
as cobranças que a FEASE vem recebendo do Ministério Público, sobre a aprovação dos referidos
projetos. A presidente esclareceu que os projetos do socioeducativo que se encontravam no CONEDCA,
por decisão do colegiado, foram devolvidos à FEASE, para ser revistos, considerando ter projetos de 2016,
e precisam ser ajustados, por ordem de prioridade de acordo com a realidade atual e que fossem
encaminhados ao CONEDCA, para deliberações. Todos os esclarecimentos feitos, a presidente colocou o
projeto em votação que foi aprovado por unanimidade. A conselheira Katiana aprovou o projeto desde que
não implique em nenhum prejuízo à destinação originária da decisão judicial. O conselheiro Jailson pediu
a fala e pontuou que as fases de execução do projeto são tão importantes, quanto sua aprovação, que o
produto final, será avaliado se atingiu ou não o seu propósito. Sugeriu que durante a execução do projeto
fosse feita uma prestação de contas, parcialmente, ao conselho, demonstrando indicador e metas
alcançadas, para que o conselho tenha condições de avaliar todas as fases e saber se o projeto atingiu sua
finalidade, que é a fase mais importante para os órgãos de controle, a eficácia do projeto, solicitou que
cada fase de execução do projeto fosse apresentada ao conselho, como forma de prestação de contas
parcial. A presidente agradeceu o conselheiro e informou que todas as fases serão apresentadas ao
colegiado. Em seguida facultou a fala ao Dr. Bruno Diretor Técnico da SEAS, que parabenizou os
conselheiros pela aprovação do projeto, complementou falou que é muito pertinente e justo que todas as
dúvidas sejam dirimidas sobre a aplicabilidade dos recursos, que o objeto principal da ação era a
construção de 01 (uma) unidade para 90 (noventa) internos, que foi aplicada a multa pelo
descumprimento, que inicialmente o valor era de 15 (quinze) milhões de reais, que seriam destinados ao
FUNDO, para utilização em ações, respeitando os critérios estabelecidos na legislação do Fundo e por ser
um valor muito alto, o Juiz consignou 90%, voltado à finalidade do objeto principal da ação, que foi
cumprida e com isso a multa não aumentou. E por fim, a Presidente agradece ao Dr. Bruno pela
complementação dos esclarecimentos e agrade pela atenção e o voto de todos os conselheiros que está
imensamente agradecida e feliz pela aprovação e finaliza a reunião. 
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DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONEDCA

REALIZADA EM 19/03/2021 POR VIDEOCONFERÊNCIA.

ENTIDADE/ÓRGÃO TITULAR E SUPLENTE STATUS

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento
e Gestão -  SEPOG

Titular: Beatriz Basilio Mendes  -----

Suplente: Jailson Viana de Almeida PRESENTE

Secretaria de Estado da Educação SEDUC - 

Titular: Suamy Vivecananda Lacerda  ------

Suplente: Valesca Galdino Lima Vieira AUSENTE

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Titular: Fernando Rodrigues Maximo AUSENTE

Suplente: Ana Carla de Souza Lima PRESENTE

Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social - SEAS

Titular: Luana Nunes de Oliveira
Santos -----

Suplente:  Aparecida Meireles de
Souza  PRESENTE

Fundação Estadual de Atendimento
Socioeducativo - FEASE

Titular:-----------------------  -----------------

Suplente: Katiana Nunes de Araujo
Pessoa PRESENTE

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

 

Titular: Luis Fernando Pereira da Silva -------

Suplente:  Terezinha de Souza Sales  PRESENTE

Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e
Lazer - SEJUCEL

 

Titular: Jobson Bandeira dos Santos ---------

Suplente: Temenson Gabriel Barbosa
de Oliveira  AUSENTE

Assembleia Legislativa

Titular: Anderson Pereira da Silva AUSENTE
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Suplente: Rosangela Henrique Pereira
Donadon  AUSENTE

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e
Cidadania -SESDEC

Titular: José Helio Cysneiros Pachá AUSENTE

Suplente: Ádrian Viero da Costa AUSENTE

Arquidiocese de Porto Velho

Titular: Jussara Figueiredo da Cruz AUSENTE

Suplente: Marcela Gomes da Silva AUSENTE

Associação de Defesa Etnoambiental -Kanindé

Titular: Walela Soetxeige Paiter Surui  AUSENTE

Suplente: Ivaneide Bandeira Cardozo PRESENTE

Associacao dos Conselheiros Tutelares do Estado
de Rondonia - ACTRON -

Titular: Rosilene Maria da Silva AUSENTE

Suplente: Cleide Teixeira da Silva
Andrade AUSENTE

Associação Pestalozzi de Porto Velho

Titular: Elani da Rocha Lopes  PRESENTE

Suplente: Janete Alves Araujo -------------

Centro Social Madre Mazzarello

Titular: Maria José de Andrade
Ferreira AUSENTE

Suplente: Rafael Vargas AUSENTE

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social

Titular: Tania Guedes de Oliveira PRESENTE

Suplente: Eder Fernando Machado  AUSENTE

Instituto Kaleo

Titular: Gustavo Nemeth AUSENTE

Suplente: Edson Modesto de Araujo AUSENTE

Jovens com uma missão -JOCUM

Titular: Glauce Ferreira da Silva PRESENTE
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Suplente: Denise Neumann AUSENTE

Conselho Regional de Psicologia - CRP

Titular: Iara Thuanny -------------

Suplente: Odila Maria Miranda
Oliveira  PRESENTE

 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Guedes de Oliveira , Usuário Externo, em
08/04/2021, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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 08/04/2021, às
10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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
08/04/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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 08/04/2021,
às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por ivaneide bandeira cardozo, Usuário Externo, em
08/04/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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 08/04/2021, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA ,
Presidente, em 08/04/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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 08/04/2021, às
12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jailson Viana de Almeida , Secretário(a) Adjunto(a) , em
08/04/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 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
09/04/2021, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0017221754 e o código CRC ECE85C52.
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