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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER – CEDM/RO – BIÊNIO 2020/2022

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, na sala do CEDM,
compareceu as membros da Comissão Eleitoral representantes titulares da SEAS e OAB, senhoras Adriana Leite de
Oliveira Maia e Srª Marli Rosa de Mendonça, a Presidente do CEDM, srª Laura Cristina. Conforme Resolução
007/2019/SEAS-CEDM, passou-se às 09h20 (nove horas e vinte minutos) em segunda chamada e última convocação a
reunirem-se na 6ª reunião ordinária da Comissão Eleitoral para apreciação dos recursos protocolados na Casa dos
Conselhos no período de 19 e 20 de fevereiro de 2020. Constatou-se a presença da membro da Comissão Eleitoral
representante do SINTERO, srª Rosenilda Ferreira de Souza Silva, e ausências dos membros titular e/ou suplente da
SESAU e SEAGRI, e membro ou assistente/assessora do Ministério Público do Estado de Rondônia para acompanhar o
processo eleitoral, mesmo oficiado previamente através do Ofício 569/2020/SEAS-CEDM. A secretária executiva do
CEDM, srª Ana Júlia de Cunha e Araújo neste ato apresenta 03 (três) envelopes lacrados por grampos identificados
nominalmente das entidades da sociedade civil AMATEC, SINTERO e UBM. A Presidente do CEDM contatou com o
MP/RO, conversou com a Srª Isabella Ferreira Laia, assistente de Promotoria da Violência contra Mulher, que passou por
e-mail a seguinte informação: “Prezada Presidente, De ordem e em atenção ao Ofício nº 569/2020/SEAS-CEDM,
informo que não será possível designar um servidor para o acompanhamento do processo eleitoral, conforme solicitado,
tendo em vista o acúmulo de trabalho existente nesta Promotoria, bem como o fato de haver apenas uma assistente de
Promotoria para desempenhá-lo em conjunto com a Promotora de Justiça. Solicita-se, no entanto, que este Órgão
Ministerial seja comunicado na eventualidade de alguma irregularidade no pleito”. Às 09h40, procedeu-se com a abertura
aleatória do 1º (primeiro) envelope sendo da entidade SINTERO, o qual foi aberto pela srª Rosenilda Ferreira de
Souza Silva. No envelope constatou Recurso de quatro laudas com anexos Credenciamento das Entidades da Sociedade
Civil (anexo II), Declaração (anexo III), CNPJ da entidade com carimbo CNPJ, comprovantes residenciais de Francisca
Diniz de Melo (Nov/2019) e de Neira Claudia Cardoso Figueira (fev/2020). Após análise destes documentos e do
Recurso, passou-se a análise das razões do SINTERO: que apresentou tempestivamente o credenciamento de suas
representantes, e que o “documento foi recebido no dia 23/01/2020, conforme comprova o protocolo de recebimento
chancelado no Ofício 006/2020 – SINTERO/SG. Entretanto, a pessoa responsável se limitou a receber o documento e a
apor sua assinatura sem verificar quais anexos estavam sendo entregues”. Acrescenta-se que “não se verificou a
realização do procedimento descrito acima, o que prejudicou a inscrição da ora Recorrente. Destaca-se que, tivesse sido
realizado o procedimento de check list previsto no edital, qualquer inconsistência ou irregularidade que fosse verificada
teria sido sanada de plano (...)”. Ao final, o SINTERO requer a reforma da decisão da Comissão Eleitoral que não o
habilitou por falha no ato de recebimento da inscrição e na verificação da documentação; que sejam recebidos os
documentos elencados no item 3.1 e suas alíneas do Edital 1/2020/SEAS-CEDM; e, seja declarada APTA a participar do
certame. A membro da comissão eleitoral OAB aduz que os argumentos são válidos e que houve falha administrativa,
porém entende que a fase de recurso é o momento propício para sanar as irregularidades até então apontadas. A membro
da Comissão da SEAS, srª Adriana, solicitou informações da srª Ana Júlia, secretária executiva, quem recepcionou os
documentos. Por sua vez, ela esclareceu a todas membros da Comissão Eleitoral presentes que recepcionou os
documentos do SINTERO, pela srª Rosenilda, dando ciência em conjunto com a mesma no Ofício 006/2020-
SINTERO/SG, devidamente lacrado. A senhora Rosenilda acrescentou que “no momento da entrega não foi realizado
check list, razão esta por não ter observado a ausência dos Anexos II e III, e cópia do CNPJ”. Para verificar essa
informação foi aberto o envelope do SINTERO lacrado no dia 12.02.2020 e restou confirmado o Relatório de Atividades
da Entidade, Estatuto e Ata, documentos CNH com os dados do RG e CPF de Neira Claudia Cardoso Figueira e
Francisca Diniz de Melo (ambas sem comprovante de residência), inexistindo o Requerimento (Anexo II), Declaração
(Anexo III), cópia do CNPJ. No ofício consta o recebido de 23/01/2020 às 09h40 com assinaturas apostadas de Ana Júlia
e Rosenilda. A membro da Comissão Eleitoral SEAS, srª Adriana, verificado que houve efetiva ciência do SINTERO em
não apresentar no período de inscrição 31/01/2020 a 07/02/2020 os aludidos documentos, entende que precluiu o direito
em apresentá-los, deixando o SINTERO de ser apta a participar do certame e ainda opino não receber os documentos
faltantes ora elencados no item 3.1 caput e alínea a, do Edital 01/2020/SEAS-CEDM. Às 10h42, fez-se presente a
ilustríssima membro do Ministério Público do Estado de Rondônia, drª Tânia Garcia Santiago, Promotora de Justiça
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atuante na Promotoria de Violência Doméstica da Capital, o qual foi repassado o resumo do ocorrido até o momento
pelas membros da Comissão Eleitoral (OAB, SINTERO e SEAS), que na oportunidade informa que é necessário rever a
atuação de cada uma em especial o governo. Após considerações, saiu às 11h44. Em continuidade aos trabalhos, a srª
Rosenilda (SINTERO) contrapôs a opinião da membro da SEAS de que não houve efetiva ciência das faltas dos anexos
sendo prejudicada pela ausência do check list e opinando pela reforma da decisão sendo por ter existido falha no ato de
recebimento da inscrição pela Secretária Executiva, Ana Júlia onde deixou de verificar a documentação faltante, sendo
que seja declarado APTO a participar do certame. Dada a palavra a srª Marli Rosa (OAB), vota em declarar apto o
SINTERO a participar do certame uma vez que apresentou os documentos que o inabilitou. Frisa, ainda, que o momento
de recurso é a oportunidade de suprir as pendências que o desabilitou. Vencido o voto da membro da Comissão eleitoral
SEAS, srª Adriana Maia. Às 11h49, a srª Rosenilda (SINTERO) fez a abertura do 2º envelope identificado por UBM, e
consta uma lauda de recurso protocolado dia 20/02/2020, assinado pela Coordenadora Estadual da UBM/Seção
Rondônia, srª Mirian Rodrigues Pedrosa, com apresentação de “anexo os itens 2.2 e documentos faltantes como consta na
publicação desta comissão do dia 18/02/2020”. A membro da SEAS, Srª Adriana Maia, solicitou verificar os documentos
do envelope que foi aberto no dia 12/02/2020. A Presidente do CEDM apresentou o envelope lacrado com o check list da
entidade protocolada no dia 07/02/2020. Constata-se que não consta a Ata de funcionamento da entidade em que indica a
srª Mirian Rodrigues Pedrosa como representante legal da entidade em Rondônia. Aduz a srª Marli Rosa (OAB) que
observa de que não consta no edital essa exigência e que o Requerimento de Inscrição foi assinado por ela como
representante, o que deixa que a mesma é representante legal da entidade. A srª Adriana indagou acerca de que consta no
CNPJ que a sede da entidade é no Estado de São Paulo. A srª Marli Rosa (OAB) frisa que a entidade apresentou estatuto
aprovado na cidade de Ji-Paraná/RO em 25/06/2018, em que consta sede social e foro na Capital do Estado de Rondônia,
sem informa que é valido por ser CNPJ da entidade mantenedora, mesmo não tendo sede em Rondônia. Passou-se a
deliberar acerca da apresentação dos documentos pela UBM, sendo o relatório de Atividades UBM 2018-2019 e a
apresentação do documento pessoal de Miriam Rodrigues Pedrosa através de CNH onde consta numeração do RG e CPF.
As membros do SINTERO e OAB, senhoras Marli e Rosenilda, votam por habilitá-la no certame por preencher os
requisitos no edital. No entanto a membro da SEAS, srª Adriana Maia, entende que como consta no check list do dia
07/02/2020, às 12h48, houve efetiva ciência do UBM, através da srª Miriam Rodrigues Pedrosa e que deixou de
apresentar no período de inscrição 31/01/2020 a 07/02/2020, os documentos solicitados vindo a precluir o direito em
apresentá-los, deixando a entidade não apta a participar do certame. Voto vencido da SEAS. Procedeu-se a abertura do
3º (terceiro) envelope da entidade nominada AMATEC (Associação de Mulheres Madre Tereza de Calcutá da
Amazônia Ocidental) pela srª Marli Rosa (OAB), com uma lauda recurso Ofício 010/2020 protocolado em 20/02/2020,
com assinatura sem identificação do responsável titulado secretária geral, ora suprido pela abertura do envelope
AMATEC de 12/02/2020, em que identificou através da ata da assembleia geral ser da coordenadora técnica, srª
Raimunda Denise Limeira Souza. Observado o Estatuto da entidade, art. 19, I em que compete assumir a presidência na
vacância ou impedimento das demais coordenadores. A Entidade apresenta Relatório de Ações AMATEC 2001-2019,
duas laudas rubricado supostamente pela srª Raimunda sem identificação no emissor responsável pelas informações.
Passou-se a deliberar acerca do relatório de ações onde constam atividades específicas até o ano de 2017, deixando de
informar as ações desenvolvidas nos dois últimos anos, tendo público alvo das atividades jovens, adolescentes e pessoas
em geral, vindo não atender a alínea b do item 3.1. Quanto a alegação de que a entidade não teve informação anterior
sobre o seu indeferimento, a Comissão Eleitoral esclarece que todos os atos deste processo eleitoral são divulgados
através do Diário Oficial do Estado, sendo a alegação pela falta de conhecimento, não prospera pois apresentou recurso
tempestivamente no dia 20/02/2020. Por unanimidade, as senhoras Rosenilda (SINTERO), Adriana Maia (SEAS) e Marli
Rosa (OAB) votaram em não habilitar a AMATEC por não ter atendido a alínea b do item 3.1 do Edital 01/2020/SEAS-
CEDM. Certificamos que os envelopes da AMATEC, SINTERO e UBM foram novamente lacrados por meio de
grampeamento. Encerrada as atividades quanto à apreciação dos recursos. Foi proposta reunião desta Comissão Eleitoral
no dia 02/03/2020, às 09h00, na sede da Casa dos Conselhos, para apreciar e deliberar a Resolução que tratará do
Resultado dos Recursos e da Relação Final das Entidades Habilitadas, e das providências do Fórum de Eleição para
escolha das entidades habilitadas que integrarão o CEDM em Assembleia Geral no próximo dia 11/03/2020. A reunião
encerrou-se às catorze horas e quarenta e sete minutos (14h47min), a qual eu, Adriana Leite de Oliveira Maia, membro da
Comissão Eleitoral, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada e anexada à lista de
presença das participantes.

 

LISTA DE PRESENÇA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

BIÊNIO 2020/2022 – CEDM/RO REALIZADA AOS 27/02/2019.

Iniciada às 09h07 (primeira chamada) e em segunda e última convocação às 09h20.

 

ENTIDADE TITULAR ASSINATURA



SEAS Adriana Leite de Oliveira Maia  

SESAU Elizabeth Alves Nune da Silva AUSENTE

SEAGRI Maria do Carmo Silva dos Santos AUSENTE

OAB Marli Rosa de Mendonça  

SINTERO Rosenilda Ferreira de Souza  

MP/RO   

CEDM/RO Laura Cristina Anastácio Rodrigues  

   

ENTIDADE SUPLENTE ASSINATURA

SEAS Aparecida Meireiles de Souza e Souza -----

SESAU  -----

SEAGRI Maria Gomes da Silva AUSENTE

OAB Larissa Gripp Cardoso -----

SINTERO Francisca Diniz de Melo AUSENTE

MP/RO -------- -----

CEDM/RO Clícia Henriques de Souza ------

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Leite de Oliveira Maia, Assessor(a), em 04/03/2020, às 07:56,
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
0010448821 e o código CRC 2BB6039F.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0026.364398/2019-30 SEI nº 0010448821
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