
 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

ATA

ATA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONEDCA.

Aos dez 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, 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, aconteceu a 318ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente-CONEDCA. Estiveram presentes na reunião, os seguintes Conselheiros: Terezinha de
Sousa Sales - Suplente (Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN);  Aparecida Meireles de Souza e
Souza – Suplente (Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS),  Katiana
Nunes de Araújo Pessoa  - Suplente (FEASE); Temenson Gabriel Barbosa de Oliveira - suplente 
(SEJUCEL); Elani da Rocha Lopes - Titular (PESTALOZZI);  Jailson Viana de Almeida  - Suplente
(SEPOG); Eder Fernando Machado - Suplente (CRESS); Walela Soetxeige Paiter Surui - Titular (
Kanindé); Odila Maria Miranda Oliveira - Suplente (CRP) e Ivaneide Bandeira Cardozo – Suplente
(Kanindé) e  o convidado Clenildo Sá, Secretário Executivo do Fórum dos Direitos da Criança e do
Adolescente-DCA/RO  e a Secretária Executiva do Conselho Estadual dos Direitos das Criança e do
Adolescente-CONEDCA, Ana Júlia de Cunha e Araújo , para  deliberar sobre a seguinte pauta:  1- Leitura
da Ata da última reunião ocorrida no dia 10.02.2021; 2- Calendário de Reuniões das Comissões do
CONEDCA; 3- Plano de Ação das Comissões do CONEDCA; 4- Contraproposta do Plano de Ação do
FUNEDCA/2021; 5- Informes. Iniciada a reunião a Presidente Aparecida deu as boas vindas e agradeceu a
presença de todos e informou que conselheira Beatriz Basílio (Titular SEPOG ) justificou sua ausência na
reunião por motivo de trabalho. No item 1 da pauta, a presidente explica que, como já acordado na reunião
ordinária do dia 27 de janeiro de 2021, que quando a Ata da última reunião já tiver sido publicada no
Diário Oficial, não haveria a necessidade de se fazer a leitura, uma vez que ela já foi aprovada pelo
colegiado, esclareceu a todos que, primeiramente a Ata é enviada para a presidente, para suas
considerações, posteriormente é enviada a todos os conselheiros presentes na reunião, para suas
contribuições, após, a secretária executiva faz a sistematização, envia para publicação e depois de
publicada, encaminha, via e-mail, para todos os conselheiros titulares e suplentes presentes ou não na
reunião, para conhecimento sobre as deliberações. No item 2 da pauta, a Presidente informa que entrou em
contato com todas as comissões e subcomissões, orientou sobre os procedimentos de elaboração do plano
de ação de cada uma e falou sobre a urgência na apresentação, considerando que já estamos no mês de
março. Informou ainda que na última reunião ordinária, cada comissão apresentaria hoje, seus planos de
ação e calendário das reuniões, e foi repassado às comissões e subcomissões, um modelo sucinto de plano
de ação, para subsidiar na elaboração. Informa que os itens 2 e 3 da pauta estão separados, considerando
que trata do mesmo assunto, poderá fazer uma apresentação única e solicita que as comissões apresentem
seus planos de ação e o calendário de reuniões. Passando a palavra à Conselheira Terezinha, coordenadora
da Comissão de Finanças Públicas, Normas e Regulamentação, esta informou que leu o modelo de plano
enviado pela presidente, mas que não reuniu com a comissão, e sugere aos membros que seja apresentado
depois da aprovação do plano de Ação do CONEDCA, e que as reuniões da comissão ocorrerão nas
terceiras quartas-feiras de cada mês. A presidente acatou a sugestão da conselheira Terezinha e em seguida
fez a apresentação do plano de ação e calendário das reuniões da Comissão de Articulação com Conselhos
e Comunicação Social, conforme mostrado abaixo.
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PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO COM CONSELHOS E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

                                   

                           
            AÇÃO

                           
              (oque)

                 
OBJETIVO

                     (por
que)

     
ETAPA

     
 (como)

 RESPONSÁVEL

         (quem)

LOCAL

(onde)

PERÍODO

(início e
término

ELEM.
DESPESA VALOR

Realizar
encaminhamentos
ao CONEDCA,
de todas as
informações dos
Conselhos de
Direitos da
Criança e do
Adolescente do
Estado de
Rondônia
(Calendários de
Reuniões, Plano
de Ação, etc).

Acompanhar
Todas as ações dos
conselhos de
direitos do Estado
de Rondônia, para
o fortalecimento
da garantia dos
direitos da criança
e do adolescente.

Por meio
de
Relatórios

CONEDCA

Em todo
o Estado
de
Rondônia

De janeiro
a dezembroSem ônus       -

Manter a
comunicação do
CONEDCA, suas
Comissões e os
conselhos de
direitos da
criança e do
adolescente
informados de
todos os
expedientes de
seus interesses.

Subsidiar os
conselhos, com
informações de
todos os
instrumentos
legais, para
fortalecimento das
ações do cotidiano
e
consequentemente,
da política de
garantia dos
direitos da criança
e do adolescente.

Com
envio de
Ofícios e
anexos,
enviados
aos
conselhos
de
direitos,
por meio
de correio
eletrônico

Comissão de
Articulação

Em todo
o Estado
de
Rondônia

De janeiro
a dezembroSem ônus       -
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Realizar
publicidade dos
instrumentos
aprovados pelo
CONEDCA e
encaminhar aos
órgãos
pertinentes
(Conselhos de
Direito da
Criança e do
Adolescente,
Fórum dos
Direitos da
Criança e do
Adolescente -
DCA/RO,
Ministério
Público da
Infância, etc.)

Dar publicidade às
moções, notas e
instrumentos
legais  do
CONEDCA e
encaminhar aos
órgãos pertinentes.

Com
envio de
Ofícios e
anexos,
enviados
aos
conselhos
de
direitos,
por meio
de correio
eletrônico

Comissão de
Articulação

Em todo
o Estado
de
Rondônia

De janeiro
a dezembroSem ônus      -

 

                                                                     CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE
ARTICULAÇÃO DO CONEDCA/2021

  MESES     DIA            HORÁRIO

MARÇO        08 Das 8h, 30min às 10h,30 min 

ABRIL        01 Das 8h, 30min às 10h,30 min 

MAIO        06 Das 8h, 30min às 10h,30 min 

JUNHO         03 Das 8h, 30min às 10h,30 min 

JULHO         01 Das 8h, 30min às 10h,30 min

AGOSTO         05 Das 8h, 30min às 10h,30 min

SETEMBRO         02 Das 8h, 30min às 10h,30 min

OUTUBRO        07 Das 8h, 30min às 10h,30 min

NOVEMBRO        04 Das 8h, 30min às 10h,30 min
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DEZEMBRO        02 Das 8h, 30min às 10h,30 min

Em seguida, a presidente informou que a conselheira Ana Carla, coordenadora da Comissão de Políticas
Públicas, se encontra em férias viajando e solicitou que os conselheiros que compõem a referida comissão
se reúnam para as tratativas pertinentes, e posteriormente levar ao conhecimento da coordenadora. A
conselheira Walela se dispôs para marcar a reunião com a comissão para a próxima semana. A conselheira
Katiana, coordenadora da Subcomissão de medidas socioeducativas, agradeceu a presidente pelo envio do
modelo de plano de ação e informou que o plano de ação da comissão está em fase de conclusão. Quanto
ao calendário das reuniões a conselheira informou que será debatido com os demais membros e será
apresentado em data posterior. O conselheiro Eder, sugere capacitações aos profissionais das medidas
socioeducativas, que a Seduc e a SEAS, articulem para a realização de capacitações em parceria com os
municípios, com base nos recursos disponíveis na fonte 100 ou em outras fontes. A conselheira Tânia
Guedes, coordenadora da Subcomissão Enfrentamento ao Abuso, Exploração e à Violência Sexual contra
a Criança e o Adolescente e a coordenadora Beatriz Basílio Mendes, da Subcomissão de Elaboração de
Projetos, não apresentaram os planos de ação. No item 3 da pauta, a presidente informa que houve uma
fusão, com o item 2, por tratar do mesmo assunto. Na sequência, no item 4 da pauta, a Presidente convidou
a coordenadora da Comissão de Finanças Públicas, para apresentar a contraproposta do Plano de Ação do
FUNEDCA. A Coordenadora da comissão informou que a contraposta ainda não está concluída, que será
debatida na reunião da Comissão Finanças Públicas e sugere que seja apresentada e aprovada em reunião
extraordinária. A presidente sugere à conselheira Terezinha que a comissão se reúna no dia 12 de março às
08h,30min, para realizar os ajustes necessários e marcou uma reunião extraordinária para o dia 16 de
março de 2021, para aprovação do plano de ação do FUNEDCA, informou que nesse dia será apresentado
um projeto macro, que contemplará os 59 conselhos tutelares do estado de Rondônia, esclarece que a
reunião extraordinária de aprovação do Plano de Ação do FUNEDCA, prevista para o dia 17 de fevereiro,
foi cancelada, por deliberação da Comissão Finanças Públicas, na reunião ocorrida no dia 15 de fevereiro,
que o plano de ação seria aprovado em reunião ordinária. O conselheiro Jailson sugere que o conselho
obtenha conhecimento das ações das políticas públicas municipal, porque têm muitas ações conexas com o
estado e podemos fazer ações conjuntas com as ações prioritárias de cada município, que vai levar ao
conhecimento da secretária de Planejamento, Beatriz, a necessidade de fazer um levantamento pela equipe
da Secretaria de Planejamento e Orçamento-SEPOG, a fim de saber como estão os municípios, em nível
de orçamento, nos aspectos quantitativos, qualitativos e as ações e posteriormente levar ao conhecimento
do colegiado, para tomar conhecimento sobre o cenário em nível de estado. A presidente agradeceu ao
conselheiro Jailson, pela sugestão e informou que já está sendo formulado aos Conselhos Tutelares e os
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, a solicitação dos seus planos de ação e
calendários de reuniões de 2021, para conhecer as ações que os municípios planejaram, objetivando o
acompanhamento e possíveis parcerias na execução das ações. No item 5 da pauta, a Presidente informa
que o CONEDCA recebeu o Ofício nº 385/2021/SEDI-ASTEC que trata sobre orientações de captação de
recursos para o Fundo da criança e adolescente e a inovação na captação de recursos em Rondônia, a
presidente fez a leitura do referido ofício e informou que vai informar o nº do processo no grupo do
Whatsapp, para todos terem conhecimento, considerando que todos os membros da sociedade civil já têm
acesso ao Sei. Informou também, o Ofício nº 11/2021 - JIP2CIVGAB/JIPCIV/CMJIP, que trata do
lançamento da Campanha Declare Seu Amor, de 2021, que ocorreu no dia 09 de março, para divulgação e
o impulsionamento nas redes sociais. A campanha tem como objetivo incentivar os contribuintes, pessoas
físicas a destinarem parte do Imposto de Renda ao Fundos estadual e municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Rondônia, diretamente no Programa Gerador da Declaração de Ajuste Anual (DAA) da
Receita Federal, para custeio de projetos e programas sociais de atendimento, proteção e promoção das
crianças e adolescentes no Estado de Rondônia. Todo o material da campanha, encontra-se disponível no
link <https://drive.google.com/drive/folders/1iq40HlJdtNnmREefGl3KTx6xJAgfnEH2?usp=sharing>.
Também foi recebido o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2021/CORDH/AI/MMFDH, o qual solicita
apresentação de comentários sobre a implementação e avaliação de estratégia nacional abrangente para
crianças e de um plano ou planos correspondentes de ações adotadas, como subsídio à elaboração do
relatório nacional a ser apresentado à Convenção sobre os Direitos da Criança. Após, a presidente
agradeceu a presença do Sr. Clemildo Sá, que solicitou a fala, para informar sobre as providências
tomadas relativas ao Ofício nº 695/2021/SEAS-CONEDCA, enviado ao Fórum dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Ele fez apresentação da composição do Fórum de Defesa da criança e adolescente e
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informou que as entidades não governamentais indicadas para compor o CONEDCA, foram contactadas e
foi solicitado suas participações nas reuniões do CONEDCA, porque a ausência nas reuniões e falta de
contribuições podem apresentar possíveis problemas na representação no conselho, que só a Arquidiocese
declinou sua representatividade junto ao CONEDCA, devido a dificuldades na designação de
representantes. Na oportunidade, Clemildo informou que a Comissão Eleitoral já está trabalhando o Edital
para eleição dos representantes da sociedade civil, que tomarão assento no Conselho Estadual no próximo
biênio e convidou a presidente para participação, ou indicação de um representante, designado para a
reunião que está prevista para o dia 31 de março/2021. A presidente agradeceu ao Sr. Clemildo pela
devolutiva do Ofício e informou que o CONEDCA está de portas abertas para o Fórum. Não havendo nada
mais a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros e encerrou a reunião.

 

LISTA DE PRESENÇA DA 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONEDCA

REALIZADA EM 10/03/2021 POR VIDEOCONFERÊNCIA.

ENTIDADE/ÓRGÃO TITULAR E SUPLENTE STATUS

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão -  SEPOG

Titular: Beatriz Basilio Mendes AUSENCIA
JUSTIFICADA

Suplente: Jailson Viana de
Almeida PRESENTE

Secretaria de Estado da Educação SEDUC - 

Titular: Suamy Vivecananda
Lacerda AUSENTE

Suplente: Valesca Galdino Lima
Vieira AUSENTE

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

Titular: Fernando Rodrigues
Maximo AUSENTE

Suplente: Ana Carla de Souza
Lima AUSENTE

Secretaria de Estado de Assistência e do
Desenvolvimento Social - SEAS

Titular: Luana Nunes de Oliveira
Santos

-----

Suplente:  Aparecida Meireles de
Souza e Souza PRESENTE

Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo -
FEASE

Titular: -----------------------------
--------- ---------
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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 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 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 PRESENTE

Suplente: Ivaneide Bandeira
Cardozo PRESENTE

Associacão dos Conselheiros Tutelares do Estado de
Rondônia - ACTRON -

Titular: Rosilene Maria da Silva AUSENTE

Suplente: Cleide Teixeira da
Silva Andrade AUSENTE
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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 -----

Suplente: Eder Fernando
Machado PRESENTE

Instituto Kaleo

Titular: Gustavo Nemeth AUSENTE

Suplente: Edson Modesto de
Araujo AUSENTE

Jovens com uma missão -JOCUM

Titular: Glauce Ferreira da Silva AUSENTE

Suplente: Olivia de Almeida
Rosário AUSENTE

Conselho Regional de Psicologia - CRP

Titular: Iara Thuanny ------

Suplente: Odila Maria Miranda
Oliveira PRESENTE

 

 

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 APARECIDA MEIRELES DE SOUZA E SOUZA ,
Presidente, em 08/04/2021, às 12:04, 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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Documento assinado eletronicamente por Elani da Rocha Lopes , Usuário Externo, em 08/04/2021, às
12:25, 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 14:29, 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 14:35, 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 14:48, 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.

Documento assinado eletronicamente por EDER FERNANDO MACHADO, Usuário Externo, em
08/04/2021, às 21:31, 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 TEMENSON GABRIEL BARBOSA DE OLIVEIRA ,
Coordenador(a), em 09/04/2021, às 14:13, 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 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.

Documento assinado eletronicamente por Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí , Usuário Externo,
em 10/05/2021, às 09:26, 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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0017221133 e o código CRC BE6C5A74.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.013631/2021-33 SEI nº 0017221133
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