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Às nove horas e quatorze minutos do dia dezessete de setembro de dois mil e doze, na sala de reunião da 
Secretaria  de Justiça,  Direitos  Humanos  e  Cidadania,  reuniu-se  extraordinariamente para  eleição  de 
Vice-Presidente, sob a presidência  do conselheiro Mário Gil Guimarães e presentes os Conselheiros: 
Luiz Alexandre Gratão Fernandes, Lívia Márcia Faria e Silva, Daisy Rotávio Jansen Watanabe, César 
Ricardo  Rodrigues  Cunha,  Antônio  Raimundo  Negrão  Costa,  Aryadne  Marcia  Argolo  Muniz,  Luiz 
Geraldo  Matheus  Figueira,  Julio  Cezar  Pimentel  de  Santana, Maraísa  Bezerra  Lessa,  Olga  Maria 
Pimentel,  Ricardo  Freire  Vasconcelos,  Jurema Paulo do Nascimento,  Laura Beatriz  Castelo  Branco 
Alves  S.  Rito.  E ausentes  os conselheiros Francisco Ramalho Medeiros,  Rosemary Soares  Antunes 
Rainha, Isanete  Soares  de  Oliveira,  Major  José  do  Nascimento  R.  Martins  e  Maria  do  Socorro  P. 
Garrido. Dando início aos trabalhos o Presidente fez a leitura da pauta da reunião, dos artigos 19, 15 e 
33 do regimento interno do CONEN e uma breve exposição das atividades que o vice-presidente exerce 
neste  conselho.  Dando continuidade,  o  presidente  abriu  para  o  lançamento  de  candidaturas  onde o 
conselheiro  Cesar  Ricardo  e  o  conselheiro  Ricardo  Vasconcelos  anunciaram  suas  respectivas 
candidaturas à vice-presidente. Após, o presidente abriu para debates entre todos conselheiros presentes 
para  avaliar  as  candidaturas  apresentadas,  pelo  prazo  de  dez  minutos.  Retomado  os  trabalhos,  o 
presidente  solicitou  confirmação  dos  candidatos.  O  conselheiro  Cesar  Ricardo  pronunciou-se  pela 
retirada de sua candidatura, o conselheiro Ricardo Vasconcelos pronunciou-se pela manutenção de sua 
candidatura e o conselheiro Antônio Negrão lançou-se candidato a Vice-Presidente. O presidente fez 
mais  uma chamada para lançamento  de candidaturas.  Como não houve nenhum pronunciamento,  o 
presidente  abriu  espaço aos  conselheiros  candidatos  para  exposição  de  suas  candidaturas.  Por  uma 
questão de ordem alfabética o conselheiro Antônio Negrão foi o primeiro a realizar suas exposições e 
após o conselheiro Ricardo Vasconcelos, ambos tiveram o tempo de dez minutos. Encerrado então, o 
presidente pediu a secretaria executiva para expor a urna dos votos e as cédulas a todos os presentes. 
Após cada conselheiro foi chamado para assinar a lista de votação, que após dirigiu-se a área reservada 
para preenchimento da cédula de votação e depois colocando na urna. Encerrada a votação, o presidente 
solicitou a secretaria executiva para abrir a urna, contar os votos depositados naquela e conferir com os 
numero de conselheiros presentes. Após, o secretário executivo passou a ler os votos em voz alta onde o 
presidente anotou o numero de votos dado aos candidatos que, depois de concluído, anunciou que o 
conselheiro Antônio Negrão recebeu nove votos e o conselheiro Ricardo Vasconcelos recebeu cinco 
votos.  Concluído  os  trabalhos,  o  presidente  declarou  como  novo  Vice-presidente  do  CONEN,  o 
conselheiro Antônio R. Negrão Costa e anunciou que sua posse será no próximo encontro do colegiado. 
Foi dada a palavra, por cinco minutos, ao vice-presidente eleito para agradecer pelos votos e expor sua 
dedicação a este conselho.  E por isso e nada mais havendo a  tratar, às dez horas e quarenta e cinco 
minutos foi dada por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Alexandre Rocha de Matos, redigi, lavrei e 
datei o presente ata que após lida, vai assinada por mim e pelo presidente Sr. Mario Gil Guimarães.  
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