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Ata da reunião da Comissão Eleitoral para a 

análise dos recursos em decorrência da não 

habilitação para a eleição das organizações da 

sociedade civil para compor o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA para o biênio 2019-

2020. 

 
Ao décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de 

Reuniões da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 8º andar do 

Ministério dos Direitos Humanos, situada no Setor Comercial Sul - SCS Quadra 09, Lote C, Ed. 

Parque Cidade Corporate, Torre A, Brasília-DF, reuniu-se a Comissão Eleitoral para a análise dos 

pedidos de recursos face a não habilitação para a eleição das organizações da sociedade civil 

para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA para o 

biênio 2019-2020, publicado no sítio eletrônico do Ministério dos Direitos Humanos. Resolução 

nº 212, de 03 de outubro de 2018 do CONANDA: Márcia de Carvalho Rocha (Sociedade Brasileira 

De Defesa Da Criança e do Adolescente), Thiago Szolnoky de Barbosa Ferreira Cabral (Associação 

Nacional de Educação da Companhia de Maria –ANECOM) e Wenderson Gasparotto (Central De 

Cooperativas E Empreendimentos Solidários Do Brasil -  UNISOL Brasil) e a Coordenadora-geral 

do CONANDA, Verena Martins de Carvalho. Iniciados os trabalhos, o coordenador nomeado, 

Thiago Cabral, verificou que foram encaminhados ao órgão 16 recursos. Esclareceu aos 

presentes que não foram habilitadas trinta e quatro entidades do processo eleitoral. A 

organização Associação Nacional das Associações Pestalozzi apresentou recurso alegando falha 

técnica pelo não envio da inscrição online. Colocado em votação o coordenador entende que 

não foram cumpridos os requisitos do edital, mas os demais componentes da comissão 

entendem que prevalece o princípio da boa fé e da credibilidade da instituição de sorte que foi 

recebido e DEFERIDO o recurso. A Organização Aliança Nacional LGBTI encaminhou diversas 

reportagens demonstrando seu trabalho de articulação política mas não trouxe qualquer 

comprovação de trabalho direto voltado a criança e ao adolescente. A comissão revisitou os 

eixos constantes da resolução 113/2010 e confirmou que a entidade não se adequa a seus 

termos, portanto a comissão INDEFERE o recurso. A Casa de Cultura Ile Asé D`Osoguiã 

apresentou os documentos faltantes, portanto a comissão DEFERE o recurso. A organização 

Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL apresentou os documentos faltantes, portanto a 

comissão DEFERE o recurso.  A organização Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas 

apresentou o recurso no dia 07 de novembro de 2018, portanto intempestivamente de maneira 

que a comissão INDEFERE o recurso, sem examinar seu conteúdo. A organização Fórum Nacional 

pela Democratização da Comunicação apresentou os documentos faltantes, portanto a 

comissão DEFERE o recurso.  O Fundo de Assistência a Criança apresentou os documentos 

faltantes, portanto a comissão DEFERE o recurso. A organização Articulação Brasileira de Gays – 

ARTGAY apresentou os documentos faltantes, portanto a comissão DEFERE o recurso. A 

Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB apresentou recurso alegando falha técnica, 

bem como falta de assinatura nos requerimentos. Com relação a este último item em sede de 
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recurso foram apresentados os formulários assinados. Já com relação a questão da falha técnica 

foi colocado em votação e o coordenador entende que não foram cumpridos os requisitos do 

edital, mas os demais componentes da comissão entendem que prevalece o princípio da boa fé 

e da credibilidade da instituição de sorte que o recurso foi recebido e DEFERIDO. A Associação 

de Controle do Tabagismo encaminhou diversas reportagens demonstrando seu trabalho de 

articulação política mas não trouxe qualquer comprovação de trabalho direto voltado a criança 

e ao adolescente. A comissão revisitou os eixos constantes da resolução 113/2010 e confirmou 

que a entidade não se adequa a seus termos, portanto a comissão INDEFERE o recurso. A 

organização Projeto Meninos e Meninas de Rua apresentou os documentos faltantes, portanto 

a comissão DEFERE o recurso.  A Organização de Direitos Humanos Projeto Legal apresentou 

cópia do estatuto, conforme indicado no edital, portanto a comissão eleitoral DEFERE o recurso. 

O Instituto Fomentando Redes e Empreendedorismo Social apresentou recurso 

tempestivamente, mas não cumpriu integralmente o disposto no Edital de Convocação nº 01, 

de 10 de outubro de 2018. Na documentação apresentada a Comissão de Eleição não identificou 

o item 8.1.1 inciso I “Desenvolvam atividades a no mínimo 2 (dois) anos, em pelo menos 5 (cinco) 

Estados, distribuídos em duas regiões do país em pelo menos um dos eixos de promoção, 

proteção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente; I - relatório de atividade 

dos últimos 2 (dois) anos, em pelo menos 5 (cinco) Estados, distribuídos em duas regiões do 

país, que comprove a atuação em pelo menos um dos eixos de promoção, proteção, defesa e 

controle social dos direitos de crianças e adolescentes”. Portanto, a comissão INDEFERE o 

recurso. A organização Instituto Brasileiro de Defesa a Natureza apresentou recurso 

tempestivamente, entretanto não comprovou em seu relatório a atuação conforme prevê o 

item 8.1.1 inciso I do Edital de convocação, portanto a comissão INDEFERE o recurso. A 

Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude apresentou a recurso 

tempestivamente com os documentos que obedecem o exigido do Edital, portanto a comissão 

DEFERE o recurso. A organização Instituto da Oportunidade Social apresentou relatório 

tempestivamente, portanto a comissão DEFERE o recurso. Ao se analisarem os recursos o 

resultado é o que consta em anexo a esta ata. Nada mais a ser tratado, o senhor coordenador 

franqueou a palavra aos que quisessem fazer uso dela. Não havendo nenhuma manifestação, o 

senhor coordenador requereu que se lavrasse a presente ata o que foi feito por mim, Verena 

Martins de Carvalho, agradecendo a colaboração de todos, em especial, da equipe técnica do 

CONANDA, que não mediu esforços para que houvesse o bom desempenho dos trabalhos. 
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