
 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

ATA

ATA DA 161ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CONEDCA.

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 8h46m, através de videoconferência pelo aplicativo
“Cisco Webex”. Respeitando o distanciamento social, previsto no decreto nº 25.859/2021, de 06 de março de 2021, que
institui o sistema de distanciamento social controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo Coronavirus-COVID19, no âmbito do Estado de Rondônia, aconteceu a 161ª Reunião Extraordinária do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONEDCA. Estiveram presentes os Conselheiros: Aparecida
Meireles de Souza e Souza – Suplente (SEAS); Terezinha de Sousa Sales  - Suplente (SEFIN); Katiana Nunes de
Araújo Pessoa  - Suplente (SEJUS); Cleide Teixeira da Silva Andrade  - Suplente (ACTRON); Elani da Rocha
Lopes - Suplente (PESTALOZZI); Eder Fernando Machado - Suplente (CRESS); Valesca Galdino Lima  - Suplente
(SEDUC); Gustavo Rodrigo Nemeth -Titular (KALEO) e Temenson Gabriel Barbosa de Oliveira - Suplente
(SEJUCEL) para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Processo de Eleição de Conselheiros da Sociedade Civil para o
Biênio 2021/2023; 2. Apresentação do Regimento Interno do Sistema Socioeducativo, para deliberação; 3.
Apresentação do Parecer da Minuta de Portaria sobre a Central de Vagas do sistema socioeducativo do estado de
Rondônia. Após cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os conselheiros e aos convidados: Erica Chakian do
Ministério Público, Neurimar Pereira, Camila Markeline e Maria Jucelândia dos Santos, da SEPOG, o Dr. Bruno
Afonso, Diretor Técnico da SEAS; Antonio Silva, presidente da FEASE e Laynara Coordenadora Pedagógica do
Sistema Socioeducativo da FEASE, a presidente justificou a ausência da conselheira Ana Carla de Souza Lima -
Suplente (SESAU), por estar de atestado médico, com problemas de saúde. Quanto ao item 1, da pauta a presidente
informou que o processo de escolha da sociedade civil para o CONEDCA, no biênio 2021/2023, se encontra em
andamento, que o Dr. Bruno Afonso solicitou a participação na reunião, para fazer alguns esclarecimentos quanto ao
processo de escolha mencionado, para o qual foi facultada a fala. Bruno se apresentou, informou que é Diretor Técnico
da SEAS, que dentre as suas atribuições, está o acompanhamento das ações dos conselhos que estão vinculados a SEAS.
Ratificou que o processo de escolha dos conselheiros da sociedade civil encontra-se em andamento, entretanto, da forma
que está sendo realizada, está equivocada.  Ficando claro que a lei do CONEDCA deve passar por adequações o mais
rápido possível. Que foi designado ao Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a condução do processo
de eleição para a escolha dos conselheiros da sociedade civil, que não teve a participação da SEAS nesse processo, e
que pesquisando em sites não foi encontrado nada sobre o fórum, que não tem legitimidade, que ele não tem CNPJ,
portanto não existe juridicamente. Fórum é a representatividade da sociedade, que se reúne em alguns momentos para
deliberação para alguma pauta. Que não encontrou nenhuma publicação do Edital em sites ou redes sociais, que não foi
dada ampla publicidade e que essa publicidade é necessária, que diante dessa situação, irá comunicar ao Ministério
Público-MP/RO, que, dependendo da decisão, o certame poderá ser cancelado, que esse não é o seu desejo, mas
dependerá da decisão do MP. Que vai sugerir a prorrogação do edital, para dar ampla divulgação. Após a sua fala se
colocou à disposição dos conselheiros, para dirimir dúvidas. A presidente Aparecida informou ao Dr. Bruno e aos
presentes, que tudo que foi feito sobre o processo de eleição da sociedade civil para o CONEDCA, foi com base na Lei
nº 2.760, de 05 de junho de 2012, que dispõe sobre o CONEDCA e no Regimento Interno do CONEDCA (Resolução nº
013 CONEDCA-RO). Que foi seguido à risca as orientações dos instrumentos legais, que entende a necessidade de
alteração da referida lei e também do regimento, mas enquanto não forem ajustados, deve ser seguida as orientações
desses instrumentos legais e que o colegiado foi informado sobre todas as providências tomadas sobre os
encaminhamentos dados ao processo. Em seguida, fez a leitura do Art. 3º da Lei nº 2.760, que as organizações
representativas da sociedade civil, interessadas em participar do Conselho, se habilitarão perante o Ministério Público.
Fez também, a leitura do Art. 9º do Regimento Interno do CONEDCA , diz que as entidades não governamentais após
habilitação no Ministério Público serão submetidas  ao processo de escolha, em assembleia realizada pelo Fórum de
Defesa da Criança e do Adolescente – FDCA, na forma do regimento e ainda, no § 1º, do mesmo artigo, diz que a
eleição será convocada pelo Fórum DCA no prazo de sessenta (60) dias antes do final do mandato, através de edital
publicado no diário Oficial do Estado, e no § 2º, diz que o CONEDCA oficiará o fórum-FDCA sobre o término do
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mandato das entidades não governamentais, sessenta dias antes do final do mandato, que todos esses procedimentos
foram realizados, seguindo as normas vigentes sobre o assunto. Informou que o CONEDCA e o Fórum foram
convidados pelo MP, para participar de uma reunião, para as orientações sobre esse processo de escolha e que o MP, fez
uma crítica à lei nº 2.760, que dispõe sobre a responsabilidade do MP, na habilitação das instituições da sociedade civil,
sendo eles, órgão de controle, não podendo fazer tal habilitação, mas que credenciaria uma equipe eleitoral do Fórum,
para realizar todo o trabalho, com acompanhamento deles. Que dessa reunião foi expedido um documento orientador
sobre o perfil de todos os conselheiros, tanto governamentais, quanto da sociedade civil, para fazerem parte do
CONEDCA e facultou a fala aos conselheiros. A conselheira Terezinha, falou que tudo o que a presidente Aparecida
fez, foi com base na Lei e no Regimento do CONEDCA, que o colegiado foi informado do andamento do processo,
concorda, sobre a necessidade de ajustar a Lei e o Regimento, que inclusive é uma das ações do Plano de Ação da
Comissão de 2021, que inclusive, já fora registrada a necessidade de assessoria Jurídica para subsidiar as comissões
quando essas se reunirem para elaboração de expedientes inerente as adequações necessárias. Que o ajuste do
Regimento é pauta para a próxima reunião do CONEDCA, como o regimento é com base na lei, a comissão de Finanças
Públicas, Normas e Regulamentação, vai recomendar ao colegiado, para aguardar a alteração da lei e depois, o ajuste no
regimento. A conselheira Katiana perguntou se o processo iniciado está errado, o Dr. Bruno disse que não se trata de
estar errado o processo, mas que ele não está legal, e esclareceu que no processo de 2019, o conselho estava parado
havia três anos, que ele e o técnico Wilson, movimentaram arduamente para que acontecesse a eleição, e já naquele ano,
o processo não estava legal, e o processo deste ano poderá ser cancelado por causa dessas ilegalidades. Esclareceu ainda,
o Conselho, poderá solicitar aporte jurídico junto à Procuradoria Geral do Estado-PGE, sempre que necessário, para
subsidiar o conselho, que somente o governador pode solicitar à assembleia legislativa, alterações da lei, ou propor
criação de leis. Após esclarecimentos e por conta da sua agenda, o Dr. Bruno agradeceu a todos e saiu da reunião.
Quanto ao item 2 da pauta, Apresentação do Regimento Interno do Sistema Socioeducativo, a presidente Aparecida
Meireles facultou a fala à conselheira Terezinha, que é a coordenadora da Comissão de Finanças, Normas e Políticas
Públicas, para apresentar o Parecer Técnico, sobre a análise do Regimento Interno da Fundação Estadual Fundação de
Atendimento Socioeducativo – FEASE. A conselheira Terezinha apresentou o Parecer Técnico, em forma de Relatório
Técnico, conforme apresentado a seguir:

                                                                                                  GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
                                                           SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEAS

                                            CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CONEDCA
                                                   COMISSÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, NORMAS E REGULAMENTAÇÃO

 
RELATÓRIO TÉCNICO Nº 02/2021 - REANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 
Considerando a necessidade de reanálise do Regimento Interno da Fundação Estadual de  Atendimento Socioeducativo-
FEASE, no Estado de Rondônia; considerando os apontamentos no  1º Relatório de análise do Regimento Interno das
Unidades do Sistema Socioeducativo e Minuta de Portaria  sobre Central de Vagas do Sistema Socioeducativo,
aprovados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do  Adolescente-CONEDCA, na Reunião Extraordinária nº
160ª, realizada no dia 28  de abril de 2021 e posteriormente, enviado à FEASE, para os ajustes de acordo com os
apontamentos no  referido Relatório. Considerando, que o Regimento foi reapresentado à Comissão para reanálise,
procedida a análise, verificou-se que a recomendação do Ministério Público, por meio do documento, Análise Técnica
48/2020, ainda não foi atendida na sua totalidade. Nesse contexto, foram convidadas as técnicas pedagógicas, Erika
Chaquian do Ministério Público MP e a Katiane Pessoa da FEASE, para participarem da reunião dessa Comissão,
realizada no dia 21 de maio de 2021, para subsidiar nas discussões, esteve também, na reunião, a Sra. Laynara,
coordenadora de políticas públicas para adolescentes, da FEASE. As discussões foram esclarecedoras e de grande valia
para o posicionamento da Comissão, contudo, ainda não houve consenso entre as representantes do MP e FEASE,
quanto a inserção ou não, dos PPPs das unidades socioeducativas no Regimento. A Sra. Katiane da FEASE, se
comprometeu em enviar à técnica do MP, os PPPs para conhecimento, tendo em vista a manifestação da mesma, de não
ter conhecimento sobre os Planos Pedagógicos. Procedida a reanálise, esta comissão entendeu que o Regimento é um
documento norteador, que subsidiará as unidades do sistema socioeducativo na execução dos Projetos Políticos
Pedagógicos-PPPs, pois esses são instrumentos inerentes a cada unidade socioeducativa. A Comissão sugere que as
comissões responsáveis pela análise do Plano Pedagógico, Plano de Saúde, o Plano Psicossocial, o Manual do Agente
de Segurança e os Planos Políticos Pedagógicos das Unidades Socioeducativas, apresentem seus pareceres ao colegiado
para deliberação. A Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação-CONEDCA, entende que o Regimento
foi analisado e reanalisado e recomenda aprovação do colegiado, por ser este um Instrumento Norteador das ações das
políticas Socioeducativas no estado de Rondônia e que a falta de análise do Plano Pedagógico, Plano de Saúde, o Plano
Psicossocial e dos Planos Políticos Pedagógicos das Unidades Socioeducativas não é impeditivo para aprovação do
referido regimento.
 
 

É o relatório.
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Porto Velho, 25 de maio de 2021.

 

 
Terezinha de Sousa Sales

Conselheira Suplente -SEFIN
 Coordenadora da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação

 
 

Ivaneide Bandeira Cardozo
Associação de Defesa Etnoambiental – Canidé

 
 

Camila Markeline
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão -SEPOG

 
 

Maria José de Andrade Ferreira
Centro Social Madre Mazzarelo

 
 

Temerson Gabriel Barbosa de Oliveira
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

 
Após apresentação, a referida conselheira ratificou que depois de muitas leituras, entendeu que realmente não faz
necessário a inserção do Projeto Político Pedagógico-PPP no regimento e também, considerando todas as discussões
sobre a unificação do regimento, a comissão apreciou e entendeu a razão do regimento ser unificado, e que todo o
detalhamento pedagógico e administrativo, de cada unidade, sejam assegurados no PPP, no Plano de Saúde, no Plano
Psicossocial, no Manual do Agente de Segurança, dentre outros instrumentos das unidades.  A conselheira Katiana
tomou a palavra e parabenizou a comissão por todo o empenho dado, explicou que a unificação do regimento é a
maneira mais adequada, considerando que o Regimento é um conjunto de normas a serem seguidas, igualmente, em
todas as unidades socioeducativas do estado. Após a leitura do Relatório e argumentação das mencionadas conselheiras,
a presidente Aparecida Meireles abriu para deliberação do Regimento, para o colegiado se manifestarem, favoráveis ou
não, à aprovação do Regimento Interno do Sistema Socioeducativo do Estado de Rondônia, e todos se posicionaram
favoráveis, sendo aprovado por unanimidade. Quanto ao item 3 da pauta, Apresentação do Parecer da Minuta de Portaria
sobre a Central de Vagas do sistema socioeducativo do estado de Rondônia, a presidente Aparecida solicitou à
conselheira Terezinha coordenadora da comissão de Finanças, Normas e regulamentação para proceder a leitura do
relatório. Após lido, a presidente Aparecida Meireles informou que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente-CONEDCA, recebeu da Corregedoria Geral do Estado, o Despacho - CGJ nº 3463/2021, para contribuir
com eventual aprimoramento da Minuta Central de Vagas (ID 2177840) inclusive à vista das manifestações do
Ministério Público e da Defensoria Pública e recebeu também, o Despacho – CGJ Nº 2888/2021, encaminhando
a Portaria conjunta 001/2021,  para possíveis contribuições.  Que foi informado à Corregedoria, por meio do Ofício nº
2031/2021/SEAS-CONEDCA, que o Conselho recebeu da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo-FEASE,
para análise e deliberação, uma Minuta de Portaria sobre a Central de Vagas para o Sistema Socioeducativo do estado de
Rondônia, que foi apresentada aos Conselheiros na 159ª Reunião Extraordinária e encaminhada para a Comissão
Finanças Públicas, Normas e Regulamentação do CONEDCA, para análise. Procedida a análise, foi constatado que a
referida Minuta, foi elaborada em 2019, em desacordo com a Resolução CNJ nº 367, de 19 de janeiro de 2021 e o
colegiado deliberou, na 160ª Reunião Extraordinária, por devolver a referida Minuta de Portaria à FEASE, para proceder
os ajustes necessários de acordo com a referida Resolução, conforme apontamentos do item 2, do Relatório de análise.
No dia 11 de maio de 2021, o CONEDCA recebeu, da FEASE, o Ofício nº 1135/FEASE-ASPED, informando que a
Minuta da Central da Vagas foi elaborada nos moldes da resolução 367 de 19 de janeiro de 2021, por meio de portaria
conjunta entre a FEASE, Tribunal de Justiça e a Polícia Civil, e que após a sua publicação, seria apresentada a este
Conselho, para o devido acompanhamento e monitoramento, conforme destaca o § 4º, do Art. 3º, da Resolução 367 de
19 de janeiro de 2021. Que foi informado ainda, que este Conselho, foi contemplado nas observações apresentadas no
Memorando nº 20/2021/DPE/SFG, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, bem como, no Ofício SEI nº
406/2021-GAB-PGJ, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia, na referida Portaria. Contudo,
entendemos ser importante a inclusão do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONEDCA, no
Inciso V, do Art. 2º, que as informações deverão ser disponibilizadas ao CONEDCA e   incluir também, nos Artigos 8º e
9º da referida Portaria conjunta. Os casos omissos após dirimidos pelo Presidente da FEASE deverá ser enviada uma
cópia ao CONEDCA e que após finalizada a referida Portaria, deverá ser encaminhada a este conselho. Que viu a
necessidade de incluir o CONEDCA nos referidos artigos. Feito todos os esclarecimentos e não havendo nada mais a
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tratar, às 10h53, a Presidente Aparecida deu por encerrada a 161ª Reunião Extraordinária do CONEDCA/RO, da qual
eu, Marilza Izabel S. M. dos Anjos, Assessora Executiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada
eletronicamente pelos conselheiros presentes, conforme lista de presença abaixo:

LISTA DE PRESENÇA DA 161ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONEDCA

Realizada em 26/05/2021 POR VIDEOCONFERÊNCIA.                                   

 

    ENTIDADE/ÓRGÃO CONSELHEIRO PRESENTES
            

STATUS
            

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão -  SEPOG
            

Titular: Beatriz Basílio Mendes
            AUSENTE    

Suplente: Jailson Viana de Almeida
            

AUSENTE
            

Secretaria de Estado da Educação SEDUC - 
            

Suplente: Valesca Galdino Lima Vieira
            

PRESENTE
            

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
            

Titular: Fernando Rodrigues Máximo
            

AUSENTE
            

Suplente: Ana Carla de Souza Lima
            

AUSENCIA
JUSTIFICADA
            

Secretaria de Estado de Assistência e do Desenvolvimento
Social - SEAS
            

Suplente:  Aparecida Meireles de
Souza
            

PRESENTE
            

Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
            

Suplente: Katiana Nunes de Araújo
Pessoa
            

PRESENTE
            

Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN Suplente:  Terezinha de Souza Sales
            

PRESENTE
            

Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer -
SEJUCEL

Suplente: Temenson Gabriel Barbosa
de Oliveira
            

PRESENTE
            

Assembleia Legislativa
            

Titular: Anderson Pereira da Silva
            

AUSENTE
            

Suplente: Rosangela Henrique Pereira
Donadon
            

AUSENTE
            

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC
            

Titular: José Hélio Cysneiros Pachá
            

AUSENTE
            

Suplente: Ádrian Viero da Costa
            

AUSENTE
            

Associação de Defesa Etnoambiental -Kanindé
            

Titular: Walela Soetxeige Paiter Surui
            

AUSENTE
            

Suplente: Ivaneide Bandeira Cardozo
            

AUSENTE
            

Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia -
ACTRON -
            

Suplente: Cleide Teixeira da Silva
Andrade
            

PRESENTE
            

Associação Pestalozzi de Porto Velho
            

Titular: Elani da Rocha Lopes
            

PRESENTE
            

Centro Social Madre Mazzarello
            

Titular: Maria José de Andrade
Ferreira
            

AUSENTE
            

Suplente: Rafael Vargas
            

AUSENTE
            

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social
            

Suplente: Eder Fernando Machado
            

PRESENTE
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Instituto Kaleo
            

Titular: Gustavo Nemeth
            

PRESENTE
            

Conselho Regional de Psicologia - CRP
            

Titular: Iara Thuanny
            

AUSENTE
            

Suplente: Odila Maria Miranda
Oliveira
            

AUSENTE

Arquidiocese
Titular: Jussara Figueiredo da Cruz AUSENTE
Suplente: Marcela Gomes da Silva AUSENTE

Jovens Com uma Missão - JOCUM
Titular: Glauce Ferreira da Silva AUSENTE
Suplente: Olivia de Almeida Rozario AUSENTE

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA ,
Presidente, em 28/06/2021, às 09:41, 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 28/06/2021, às
10:16, 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 EDER FERNANDO MACHADO, Usuário Externo, em
28/06/2021, às 11:24, 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 KATIANA NUNES DE ARAUJO PESSOA , Assessor(a),
em 28/06/2021, às 13:20, 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
28/06/2021, às 16:11, 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 Valesca Galdino Lima Vieira , Chefe de Núcleo, em
29/06/2021, às 13:49, 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 Cleide Teixeira da Silva Andrade , Usuário Externo, em
29/06/2021, às 14:26, 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 TEMENSON GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ,
Coordenador(a), em 29/06/2021, às 15:13, 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 GUSTAVO RODRIGO NEMETH SANTOS , Usuário
Externo, em 30/06/2021, às 12:48, 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 0018337537 e o código CRC ECDC69C0.
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