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Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 
  

ATA

                                                             ATA DA 310° REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2020  
  
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, através de videoconferência pelo aplica�vo “Cisco WebEx”, em
Porto Velho-RO, aconteceu a 310ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com seguinte a pauta: 1.
Leitura e Aprovação da Ata. 2. Plano de Ação 2020. 3. Informa�vos. A reunião foi presidida por Elieth Farias Alves, Presidente do Conselho
Estadual Direitos da Criança e do Adolescente - CONEDCA, sendo secretariada por Ana Julia de Araújo. Es�veram presentes sete (07) Conselheiros
representantes Governamental, assim representados: Temenson Gabriel Barbosa de Oliveira - Suplente (representante da Superintendência
Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL), Aparecida Meireles de Souza e Souza – Suplente (representante da Secretaria de
Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS), Camila Markeline da Silva; – 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 –
SEJUSFEASE), Janilenny Chalender Ferreira Borin – Suplente (representante da Secretaria do Estado da Educação -SEDUC); Ana Carla de Souza
Lima– Suplente (representante da Secretaria de Estado de Saúde -Sesau); Ádrian Viero Da Costa-Suplete (representante da Secretaria de Estado 
da Segurança, Defesa e Cidadania -Sesdec) e seis (06) Conselheiros representantes da Sociedade Civil Organizada, assim representados: Elieth
Farias Alves - Titular e Presidente (representando Ins�tuto KALEO), 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), Ivaneide Bandeira
Cardozo - Suplente (representante da KANINDÉ) e Tânia Guedes de Oliveira - Titular (representante do Conselho Regional de Serviço Social -
CRESS/RO). A Presidente deu as boas vindas e agradeceu a todos pela presença, através de videoconferência, e prosseguiu apresentando a Sra.
Ana Carla como suplente da SESAU. Após, seguindo a ordem da pauta, foi feita a leitura da úl�ma ATA, para aprovação. Por unanimidade dos
votos presentes a ATA foi lida e aprovada.  Seguindo com a pauta, fala a respeito de algumas modificações a serem feitas no plano de ação a
respeito dos profissionais das unidades socioeduca�vas. Falou também a respeito das campanhas, que seriam voltadas a pandemia.   A presidente
pergunta se seria feito a distribuição de máscaras, álcool em gel e cestas básicas. O público alvo seriam as crianças e adolescentes. A presidente
pergunta aos conselheiros presentes se os mesmos lembram de mais alguma modificação que deveria ser feita no plano de ação. A conselheira
Janilene informa que não tem mais nenhum ponto a ser modificado. A presidente do conselho informa que a produção desses materiais seria
feita com o remanejamento do dinheiro do fundo. A conselheira  Aparecida indaga a respeito da campanha de prevenção em como seria feita a
distribuição dos materiais produzidos para distribuição as crianças e adolescentes, a conselheira Camila sugere concentrar priorizando a
distribuição em locais em que estejam precisando mais. A presidente pergunta se alguém tem mais alguma proposta a ser acrescentada, não
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havendo nada a acrescentar a proposta da campanha ficaria para prevenção, e os kits contendo: mascara, álcool em gel, sabonetes e material
gráfico, que seriam distribuídos para os municípios que estão mais necessitados. Foi sugerido também que fosse feito material gráfico explica�vo.
Em seguida a proposta entrou em votação e, por unanimidade dos votos presentes, a campanha foi aprovada.  A presidente levanta a questão se
deveria ser aberto edital para a sociedade civil executar a campanha ou se deixaria para o SEAS fazer a mobilização e a conselheira Aparecida
informar que o valor do orçamento de 2020 foi con�ngenciado, então esse oficio ficará em stand bay até sabermos o valor certo con�ngenciado,
após isso será encaminhado um O�cio à secretaria Luana para que vejam a possibilidade do remanejamento de recurso para ser executado. Uma
vez que nesse período de pandemia não se pode está tendo aglomerações.  Nos informes a presidente informa a necessidade de deliberação dos
projetos do Socioeduca�vo, foi sugerido que a comissão analise novamente projetos, por não ter sido encontrada nenhuma memória dos
encaminhamentos passados. A presidente informa que tem projeto do socioeduca�vo de 2016 e que possui recursos e que não se entende o
mo�vo de não ter sido aprovado, além do mais informou que será encaminhado a todos para aprovação ou alguma alteração do mesmo
novamente, para que possa ser dado encaminhamento do mesmo.  Nada mais havendo a tratar, Elieth Farias Alves, na condição de Presidente,
agradeceu a todos e deu como encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada,
conforme relação anexa. 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Guedes de Oliveira, Usuário Externo, em 26/11/2020, às 11:21, 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 APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA, Presidente, em 26/11/2020, às 14:50, 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 27/11/2020, às 09:47, 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 09:54, 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 Odila Maria Miranda Oliveira, Usuário Externo, em 27/11/2020, às 10:26, 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 27/11/2020, às 11:25, 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 11:39, conforme horário oficial de Brasília,
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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 13:42, 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 Camila Markeline da Silva, Gerente, em 27/11/2020, às 14:05, 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 10:26, 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 10:03,
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 ivaneide bandeira cardozo, Usuário Externo, em 01/12/2020, às 12:23, 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 Ádrian Viero da Costa, Delegado(a) Adjunto, em 02/12/2020, às 10:41, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014879311 e o código CRC
A8AD337D.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.446366/2020-95 SEI nº 0014879311
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