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Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 
  

ATA

                                ATA DA 308° REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2020, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2020 
  
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta e quatro minutos, através de videoconferência pelo aplica�vo “Cisco
WebEx”, em Porto Velho-RO, aconteceu a 308º Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com seguinte a
pauta: 1 – Leitura e aprovação da Ata; 2 – Eleição da mesa diretora; 3 – Além de outros informes. A reunião foi presidida por Elieth Farias Alves,
Presidente do Conselho Estadual Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA, tendo como Secretária Execu�va Le�cia Oliveira Pedroza
Calado. Es�veram presentes, uma (01) observadora, assim apresentada Aparecida Meireles de Souza e Souza – (Secretaria de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS), seis (06) Conselheiros representantes Governamental, assim representados: Zilene Santana
Rabelo – Suplente (representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOG), Ka�ana Nunes de Araújo Pessoa –
Suplente (representante da Secretaria do Estado da Jus�ça - FEASE), Janilenny Chalender Ferreira Borin – Suplente (representante da Secretaria
do Estado da Educação -SEDUC), Teresinha de Souza Sales – Suplente (representante da Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN), Dulciane de
Fá�ma Monteiro Barros Inácio – Suplente (representante da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS) Temenson
Gabriel Barbosa de Oliveira – Suplente (representante da Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL), e cinco
(05) da Sociedade Civil Organizada assim representados: Elieth Farias Alves - Titular e Presidente (representando Ins�tuto KALEO),
Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suriú – Titular (representante da Kanindé), Elani da Rocha Lopes – Titular (representante da Pestalozzi), Odila
Maria Miranda Oliveira - Suplente ( representado  CRCP/RO)   e Glauce Ferreira Da Silva – Titular (representante do JOCUM) . A Presidente deu
boas vindas agradeceu a todos pela disponibilidade de par�cipação através de videoconferência pelo aplica�vo “Cisco WebEx”, prosseguiu com a
apresentação da pauta da reunião: Primeiro ponto, item 1 da pauta, a Presidente inicia a reunião com a leitura das Atas das Reuniões Ordinária de
Fevereiro e Março de 2020, feitas correções de grafia, segue para aprovação, aprovadas. Segundo ponto, item 4 da pauta apresenta as novas
conselheiras sendo, Janilenny Chalender Ferreira Borin subs�tuindo a suplente da SEDUC Ana Cris�na Leandro e Àdrian Viero da Costa que
subs�tui a suplente da SESDEC Janaína Xander Wessel. Terceiro ponto, item 2 da pauta, a presidente apresenta a necessidade de realizar uma
nova eleição da mesa diretora, considerando que o conselho atua somente com a Presidente, lança a proposta de renunciar a sua função, a
conselheira representante da SEPOG Zilene Rabelo, sugere que seja direcionada essa eleição para a próxima reunião ordinária e que os membros
se antecipem nos estudos das norma�vas para a escolha do mandato, estabelecendo que a conselheira representante da SEFIN Teresinha Sales,
para realizar uma linha do tempo e assim definir a mesa diretora em conformidade com a legislação estabelecida. Quarto ponto, item 3 da pauta,
ajustes da minuta do Regimento, já encaminhado pelo e-mail individual dos membros, além de estabelecer a comissão de normas para em
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seguida definir a aprovação para a próxima reunião ordinária presencial. Nada mais havendo a tratar, Elieth Farias Alves na condição de Presidente
agradeceu a todos e deu como encerrada a reunião, foi lavrada esta ata e que assinada pela Presidente da reunião e pelos demais presentes em
relação anexa.  

Documento assinado eletronicamente por KATIANA NUNES DE ARAUJO PESSOA, Assessor(a), em 26/11/2020, às 13:48, 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 26/11/2020, às 14:41, 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 TEMENSON GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, Coordenador(a), em 27/11/2020, às 09:52, 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 27/11/2020, às 10:21, 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 Elieth Farias Alves, Usuário Externo, em 27/11/2020, 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 Elani da Rocha Lopes, Usuário Externo, em 27/11/2020, às 13:45, 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 Dulcianni de Fá�ma Monteiro Barros Ignácio, Gerente, em 27/11/2020, às 16:13, 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 28/11/2020, às 10:28, 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 JANILENNY CHALENDER FERREIRA BORIN, Auxiliar Administra�vo, em 30/11/2020, às 09:59,
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.
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Documento assinado eletronicamente por ZILENE SANTANA SILVA RABELO, Técnico, em 30/11/2020, às 10:14, 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 Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí, Usuário Externo, em 01/12/2020, às 17:00, 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 0014878779 e o código CRC
957FCB93.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.446366/2020-95 SEI nº 0014878779
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