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Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS 
  

ATA DE REUNIÃO

 

CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA - CEAS/RO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de videoconferência
em respeito ao Decreto n° 25.853, de 2 de março de 2021, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do exercício, com a
presença dos CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS: Presidente Bruno Vinícius Fon�nelle Benitez Afonso, Titular
e Fabiane Aparecida Passarini, Suplente, representantes da Secretaria de Estado da Assistência e do
Desenvolvimento Social - SEAS; Sirley Rosário Corsino do Carmo, Titular representantes da Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC; Arthelucia Maria Amaral da Silva, Titular e Evonilda de Jesus Santana, Suplente, representantes
da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU. CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Elisângela
Aparecida de Souza Anjos, Titular e James Albino da Silva, Suplente, representantes do Conselho Regional de
Serviço Social - 23ª Região RO - CRESS; Carmem Denise Alves dos Santos Mantovani, Titular,
representante da Associação Pestalozzi de Porto Velho; Anderson Barbosa de Jesus, Titular, representante
da Federação dos Portadores de Deficiência de Rondônia - FEDER. A reunião contou também com a presença de
Marines Maciel Paixão Silva, assessora execu�va do CEAS. Onde os conselheiros(as) deliberaram sobre a
seguinte PAUTA: 1. Informes; 2. Deliberação sobre Plano de Aplicação do Cofinanciamento Estadual 2021; 3.
Deliberação sobre a convocação da XII Conferência Estadual de Assistência Social; 4. indicação de 02(dois) novos
membros (�tular e suplente), para compor o Conselho Penitenciário - COPEN, em atendimento ao O�cio nº
2478/2021/SEJUS-COPEN. A reunião foi conduzida pelo Presidente Bruno Afonso, que após solicitar a verificação do
quórum e apresentar a pauta, deu bom dia a todos e prossegui começando pelos INFORMES onde citou a Lei 1.052
de 12 de dezembro de 2019, informando que houveram algumas questões postas na lei e que uma das questões era
com relação as deliberações do CEAS de não vincular a decisão do órgão gestor da polí�ca estadual de assistência
social e, quanto a definição do que seria deliberação, que na lei estava escrito: Entende-se por deliberação do CEAS,
o ato de empreender reflexões e/ou discussões sobre plano de governo, no âmbito da assistência social, no intuito
de auxiliar o Órgão Gestor da Polí�ca Estadual de Assistência Social nas decisões. Essa ação direta de funcionalidade
foi discu�da no Tribunal de Jus�ça e por unanimidade foi man�da a cons�tucionalidade da lei de forma que
permanece todos os efeitos da lei alterada em 2019. Não sei se todos tem ciência dessa temá�ca que foi objeto de
bastante discussão na gestão anterior. A decisão ainda não tem efeito termina�vo, provavelmente o Ministério
Público vai recolher e consultar os superiores, mas por ora permanece os efeitos da lei 1.052 de 2019. Terminada
essa informação vou pedir para a Fabiane que faça a apresentação do Plano de Aplicação para que possamos
aprovar. Conselheira Fabiane: Bom dia todos os presentes, eu fiz uma apresentação mais completa, aquele plano de
aplicação que a Marines enviou para todos os conselheiros está um pouco mais enxugado com relação aos critérios
de par�lha especificamente do orçamento, mas aqui vou fazer um apanhado geral em função de termos
conselheiros novos que não passaram por todo esse processo desde 2019, que foi a efe�vação e a legalização do
confinanciamento estadual no âmbito do estado de Rondônia de repasse de recurso aos municípios. O
confinanciamento está direcionado ao Sistema Único da Assistência Social, dentro na NOB/SUAS e da LOAS e da
nossa Lei Estadual 1052. Nós estabelecemos a questão do cofinanciamento estadual da assistência social referente
ao SUAS. O repasse que fazemos hoje aos municípios contempla todos os serviços, programas e projetos que estão
ligados a assistência social como um todo? Não, eles são específicos para o Sistema Único da Assistência Social. Na
reunião anterior apresentamos o plano de ação 2021, nele nós falamos do cofinanciamento, mas colocamos no
contexto geral e aqui vou colocar os critérios de par�lha para que vocês entendam que todo ano vamos estar
repactuando isso, nós fizemos isso na CIB e para emi�rmos a portaria referendando a questão da par�lha nós temos
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que fazer essa apresentação de deliberação no Conselho. Normalmente nós apresentamos primeiro para o conselho
e depois para o CIB, porém, como ainda estávamos no processo de posse dos novos conselheiros não foi possível
passar antes no conselho. O Sistema Único no estado de Rondônia hoje é integrado por 61 centros de referência de
assistência social que é nossa estrutura da rede pública, hoje temos 20 CREAS, 47 unidades de acolhimento
ins�tucional que está dividido entre acolhimento de criança e adolescente, idosos, mulheres e famílias, 28 centros
de convivência e uma unidade de acolhimento estadual de idosos. O Sistema Único é dividido em 3 níveis de gestão
sendo gestão inicial, básica e plena, todos os municípios do estado de Rondônia encontra-se 100% na gestão básica
que é a gestão intermediaria, a inicial foi em 2004/2008 que foi a implementação do Sistema Único e o obje�vo
nacional é que todos os municípios do país a�nja a gestão plena que será alcançada quando os municípios
chegarem ao nível autonomia, inclusive orçamentária ofertando a polí�ca de assistência social no município, ainda
temos um caminho a percorrer até a gestão plena. Os serviços e programas que são ofertados no Estado, temos o
PAIF nos 52 municípios, os 52 municípios também ofertam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o
serviço volante é oficialmente ofertado por 17 municípios, 4 municípios tem oferta de serviço da lancha, o programa
de atendimento a domicilio é ofertado pelos 52 municípios além do CadÚnico, bolsa família e bene�cios eventuais.
O programa criança feliz tem 36 municípios habilitados para executá-lo, porém, há 24 municípios já operando esse
programa e o programa mamãe cheguei é ofertado pelos 52 municípios. O Programa Mamãe Cheguei é um
bene�cio eventual por meio auxílio natalidade, porém ele tem questões especificas. Na proteção social especial
temos 20 municípios que ofertam o PAEFI, 20 municípios com o serviço de abordagem, 52 municípios com medida
socioeduca�va em meio aberto, serviço de abordagem a pessoa em situação de rua tem em 20 municípios.
Enquanto conselho temos que ver com os municípios a reestruturação da oferta de serviços, nós visitamos e
monitoramos no ano passado 19 municípios e levantamos alguns indicadores de onde temos que atuar e onde os
conselhos municipais precisam estar atentos e estar acompanhando a execução de oferta de serviços. Conselheira
Elisangela: Fabiane, a medida socioeduca�va sistema fechado compete a quem? Conselheira Fabiane: A FEASE. No
âmbito geral alguns estados está alocado dentro da secretaria de assistência, porém, ele não é um serviço de oferta
do SUAS. Em prosseguimento, os 52 municípios ofertam o serviço de acolhimento ins�tucional, sendo 47 municípios
ofertam esse serviço no âmbito público e alguns firmam convenio com ins�tuição privada ou com o município mais
próximo. O acolhimento de criança e adolescente temos a cobertura de 100%, o do idoso nós estamos mapeando
agora para saber quais são os municípios que ofertam, o da mulher em medida de proteção temos apenas 2
municípios, o da família temos apenas 3, apenas 1 município tem o CREAS POP, porém, o serviço está fechado e está
sendo readequado conforme a �pificação. O CEAS pode esta se planejando para brevemente fazer visitas
ins�tucionais exercendo o controle social. O custeio da SUAS é compar�lhado, então é dividido entre união, estado
e município, sendo uma rede só e embora a rede seja implantada pelo município o estado tem a obrigação de
par�cipar dos custeios dessa rede. Os estados têm essa obrigação federa�va desde 2004 quando foi implantada a
NOB, porém no estado de Rondônia nunca �nha sido feito. Quando a secretária Luana assumiu em 2019 ela nos
passou essa missão de fazermos regularização jurídica desse custeio compar�lhado, ins�tuímos decretos e
norma�vas que nos autorizasse a fazer isso e também fizemos o planejamento orçamentário e em 2020 nós
iniciamos com o repasse, até então o estado de Rondônia nunca �nha auxiliado os municípios financeiramente na
manutenção da Rede. Em 2019 a União repassou para os municípios do estado de Rondônia de R$ 19.865.000,00, o
estado de Rondônia em 2020 repassou R$ 15.055.000,00, então estamos bem aproximados do mesmo montante
que o governo federal investe no estado, a SEAS investe junto aos municípios. Nós temos previsto para 2021 um
orçamento de R$ 10.789.500,00, esse repasse nós dividimos em dois blocos, depois passamos para vocês a par�lha.
Para o bloco da proteção social básica nós fizemos uma programação de passar R$ 4.957.680,00, desse valor em
torno de um R$ 1.000.000,00 é para bene�cios eventuais que é uma das competências federa�vas do estado que é
auxiliar na manutenção da oferta dos bene�cios eventuais. Os municípios ainda detém a maior parte do custeio do
bloco da proteção social básica porque na proteção básica a gente se assemelha ao SUS. Os estados e a União tem
uma prerroga�va maior em inves�r na questão da média e alta complexidade, então o estado de Rondônia separou
aqui R$ 5.280.000,00 para que a gente repasse um valor a mais para a média e alta complexidade que é para o
acolhimento ins�tucional e a manutenção das unidades de CREAS. Temos também provisionado R$ 297.900.000,00
que é para auxiliar os municípios no plano de ação, onde 9 municípios fizeram indicação que querem implantar o
CREAS então estamos com a probabilidade de passar para 29 CREAS até 2022. Para implantar a unidade, o
município tem que fazer um diagnós�co e um plano de trabalho. Com relação aos recursos humanos que é o
pagamento de pessoal fica por conta do município, uma equipe mínima do CREAS hoje fica em torno de 8
servidores. Nós temos hoje trabalhando no SUAS 2.166 servidores sendo 1.047 estatutários, 497 comissionados,
246 cele�stas e 383 temporários, esse é um dado importante porque é a par�r desse número que fazemos o
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planejamento de apoio técnico e capacitação dos trabalhadores dentro da educação permanente. A população do
estado para 2020 é de 1.796.460 pessoas no estado, e de acordo com IBGE temos 130.000 pessoas em estado de
extrema pobreza que são pessoas com a renda per capita abaixo de R$ 89,00, sendo 74% na área urbana e 26% na
área rural. Os municípios são divididos por porte onde os municípios de até 20 mil habitantes são considerados
municípios de porte I, de 20 a 50 mil habitantes porte II, de 50 a 100 mil habitantes porte médio e acima de 100 mil
habitantes é porte grande. Hoje nós temos 4 municípios de porte grande que é Ariquemes, Ji-Paraná, Porto Velho e
Vilhena, de porte médio temos três sendo Rolim de Moura, Cacoal e Jaru, de porte I temos 31 municípios e os
demais de porte II. No cadastro único temos 250 mil famílias que equivalem a 641 mil pessoas, ou seja, mais de 30%
da população está na base do Cad, desse, 56 mil famílias estão em extrema pobreza que equivale 176 mil pessoas, e
em situação de pobreza temos 40 mil famílias que equivale a 128 mil pessoas. Desses 56 mil que estão em extrema
pobreza, cerca de 80% recebem bolsa família. No bolsa família temos 83 mil famílias que equivale a 15% da
população, hoje a renda mensal média do bolsa família é R$ 146.000,00. No BPC temos 44 mil pessoas recebendo
no estado, sendo que 28 mil recebem por deficiência e 15 mil por idade. O renda mensal vitalício é uma questão um
pouco mais específica e só temos 315 pessoas que recebem no estado. No programa criança feliz em 2019
inves�mos R$ 582.000,00 e no programa mamãe cheguei R$ 1.028.000,00. Hoje os municípios dentro do eixo do
piso fixo de porte I vão receber para proteção social básica R$ 10.000,00 pelo porte do município, vão receber um
valor fixo de R$ 24.000,00 por cada CRAS no município e mais R$ 12.000 por cada centro de convivência, esse valor
não é para a folha de pagamento e sim para auxiliar nas contas de água, luz, internet, comprar material de limpeza,
fazer aquisição de mobiliário, insumos para as oficinas. Os municípios de porte II vão receber um acréscimo de R$
20.000 mais R$ 24.000 por cada CRAS e mais R$ 12.000 por cada centro de convivência. Os municípios de porte
médio vão receber um acréscimo de R$ 40.000 a mais e o de porte grande R$ 80.000. Esse valor é somado e
dividido em 12 parcelas. Do programa mamãe cheguei estabelecemos com o município o valor de R$ 120 por
gestante atendida no programa, esses R$ 120 não envolve o kit natalidade, envolve o custeio das despesas que os
municípios têm com o programa e a eventual programação de oficinas. O programa criança feliz também ficou
estabelecido o valor de R$ 120 por atendimento. Dos bene�cios eventuais nós fizemos uma distribuição e criamos
um subgrupo para repassar os BE, os municípios de porte I com até 5 mil habitantes vai receber o valor de R$ 3.000;
de 5 a 10 mil habitantes vai receber R$ 6.000,00; de 10 a 20 mil habitantes vai receber R$ 10.000,00; os municípios
de porte II que tem de 20 a 30 mil habitantes vai receber o valor de R$ 16.000,00; de 30 a 50 mil habitantes vai
receber o valor de R$ 24.000,00; o município de porte médio de 50 a 75 mil habitantes vai receber R$ 30.000,00; de
75 a 100 habitantes vai receber R$ 49.000,00; os municípios de porte grande que tem de 100 a 500 mil habitantes
vai receber R$ 60.000,00 e acima de 500 mil vai receber R$ 240.000,00. Fizemos um rateio para ficar mais igualitário
de acordo com a per capita de cada município. Na questão do bloco da especial nós fizemos um valor de R$
24.000,00 por CREAS e R$ 78.000,00 por unidade de acolhimento, os municípios de porte I vão receber um
acréscimo de R$ 6.000,00; porte II um acréscimo de R$ 12.000,00; porte médio de R$ 24.000,00; e os de porte
grande R$ 48.000,00. Nós temos uma situação a parte que é a dos municípios que não tem unidade de acolhimento
pública então, para esses municípios es�pulamos um valor de R$ 24.000.00 que é o mesmo valor que o de um
município que tem o CREAS para auxilia-los nas despesas dos convênio com essas en�dades privadas, sendo
condições para os repasses, que elas estejam em conformidade com o Sistema Único. No nosso cronograma nós já
cumprimos a primeira fase que era a questão de habilitação dos municípios com relação ao preenchimento do
plano de ação e resolução dos conselhos, hoje nós estamos com apenas dois municípios que não apresentaram o
plano de ação 2021 que é o Candeias do Jamari e São Miguel, e também Porto Velho também vai em suspensão por
não ter cumprido a prestação de contas 2020. Esses repasses fundo a fundo ocorrem trimestralmente conforme já
foi pactuado com os municípios. O fluxo de monitoramento é um fluxo que construímos junto com a vigilância, nós
conseguimos iden�ficar alguns problemas nos 21 municípios que monitoramos e pactuamos na úl�ma CIB o
compromisso dos municípios com o preenchimento do RMA, caso não ocorra esse preenchimento a cada duas
no�ficações será feita a penalização no repasse com desconto de 30% do valor. Caso alguém tenha alguma pergunta
eu posso estar respondendo. Conselheira Elisângela: Da minha parte creio que você foi muito clara e obje�va.
Conselheira Fabiane: É importante mostrar para vocês porque nós poderíamos fechar um planejamento para os 4
anos, porém, mas não seria interessante já que o orçamento varia a cada ano. O obje�vo dessa gestão é priorizar o
SUAS e a manutenção dos equipamentos para que a população não fique desassis�da. Nós queremos que vocês
enquanto conselheiros criem essas perspec�vas de que aquele município que usa com discurso que não está
operacionalizando os programas, não estão ofertando serviço de atendimento a população, que os técnicos
reclamam que não tem internet, papel sulfite, não tem insumo para fazer um trabalho, esse município não tem mais
jus�fica�va porque recebe recurso do estado e da União e também tem que colocar recursos próprios para a
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execução do serviço. Conselheira Elisangela: Eu gosto muito das suas explanações porque são muito detalhadas e
não ficam dúvidas. Presidente Bruno: É muito importante que todos aqui entendam como funciona a assistência
social e como ela está, saber de nossas funções, para que nós possamos auxiliar no desenvolvimento da assistência
social no estado de Rondônia. Agora precisamos por em votação o do plano de aplicação, peço que se manifeste
primeiro os representantes da sociedade civil e depois os governamentais. Conselheira Elisangela - CRESS:
Aprovado; Conselheiro Anderson - FEDER: Aprovado; Conselheira Denise - Pestalozzi: Aprovado; Presidente Bruno
- SEAS: Aprovado; Conselheira Sirley – SEDUC: Aprovado; Conselheira Arthelucia - SESAU: Aprovado. Retornado a
palavra ao Presidente Bruno: Então está APROVADO POR UNANIMIDADE O PLANO DE APLICAÇÃO. Agora a gente
vai falar sobre a questão da conferência nacional que foi convocada em fevereiro pelo conselho nacional, o início
das conferências dos conselhos municipais foi agora em abril, e nós precisamos deliberar sobre o tema se vamos
convocar ou não e para isso eu gostaria que a Marines falasse um pouco sobre como é realizada e o que se busca
numa conferência. Antes eu gostaria de combinar com os conselheiros de que quando forem enviados os materiais
antecipadamente, em alguns casos, a gente possa deliberar direto ao invés de ter uma apresentação que toma
muito tempo. Conselheira Elisangela: Eu concordo, ontem dei uma lida e achei interessante porque já fica meio
caminho andado e fica até mais fácil em caso de dúvida. Assessora Marines: Eu fiz um pequeno resumo sobre o
andamento no país, alguns estados ainda estão em dúvida se vão realizar ou não sua conferência e caso permaneça
a pandemia a proposta é fazer ela online ou híbrida (presencial e remota). Nesse ano de 2021 a conferência está
sendo convocado ordinariamente de acordo com o art.18 da LOAS, nesse ano o tema é “Assistência Social: Direito
do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garan�r proteção social".
As conferências de acordo com a NOB/SUAS “são instâncias que têm por atribuições a avaliação da polí�ca de
assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. O foco da conferência é a garan�a do direito, na cons�tuição os
direitos sociais são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, o que é diferente dos direitos
individuais. Sobre as conferências de 2021, no informe 1 diz Considerando a conquista da elaboração e aprovação II
Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026) e a conjuntura atual, o Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) elege como tema para a Conferência de Assistência Social de 2021 “Assistência Social: Direito do povo e
Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garan�r proteção social”. Além de
reafirmar o papel da Assistência Social como polí�ca garan�dora de direitos e da urgente necessidade de dar
visibilidade a esta contribuição para a sociedade brasileira, o tema da Conferência traz os usuários para o centro do
debate. Nesse sen�do, a 11ª Conferência Nacional dá con�nuidade à perspec�va adotada pelo II Plano Decenal de
eleger os usuários, sua realidade de vida, direitos e demandas de acesso, como centro do debate e do planejamento
da polí�ca de Assistência Social. De modo a favorecer os debates no processo conferencial foram organizados 5
Eixos: EIXO 1 – A proteção social não-contribu�va e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos
direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. EIXO 2 – Financiamento e orçamento como
instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federa�vos para a garan�a dos
direitos socioassistenciais. EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da
par�cipação dos usuários. EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a ar�culação entre serviços,
bene�cios e transferência de renda como garan�as de direitos socioassistenciais e proteção social. EIXO 5 – Atuação
do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. A realização da conferência está prevista em lei,
porém devido a pandemia é algo para se refle�r, caso seja deliberado por convocar a estadual eu fiz um checklist do
que será necessário: convocar a conferência estadual por meio de decreto governamental, emi�r resolução da
comissão organizadora, emi�r resolução da comissão de relatoria, emi�r resolução orienta�va aos CMAS sobre a
realização da conferência não esquecendo de emi�r uma resolução ou mesmo agregar a orienta�va a garan�a da
acessibilidade. Presidente Bruno: Obrigado Marines. Só corrigindo as conferências municipais estão para ser
convocadas entre 3 de maio e 31 de agosto e as estaduais a par�r de setembro até 31 de outubro. O que eu
percebo é que no estado de calamidade que nós estamos hoje, convocar uma conferência poderá soar inclusive
como um descaso com os municípios. Há a possibilidade de fazer remota, mas penso também que de certa forma a
gente inviabiliza que o usuário par�cipe, e como estamos falando de pessoas em vulnerabilidade em sua maioria
hipossuficientes são pessoas que não vão ter acesso a uma conferência remota, então teríamos técnicos e que
mesmo assim se pensarmos nos pequenos municípios, alguns locais têm dificuldade de acesso a internet. Eu
sinceramente vejo isso com muita preocupação de convocar uma conferência devido a pandemia e também a
formatação remota que vai inviabilizar o acesso de muitas pessoas. Eu gostaria de abrir para quem quiser se
manifestar sobre o tema e assim que encerrar a manifestação colocamos em votação. Conselheira Sirley: Há a
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possibilidade de deixar para depois ou tem que cumprir essa data? Presidente Bruno: Passada a data talvez não dê
tempo de entregar todos os relatórios e tudo mais referente a conferência para par�cipar, indicar os delegados e
tudo mais. Assessora Marines: A questão da obrigatoriedade é por conta de ser uma conferência ordinária e o
prejuízo que poderia ter é Rondônia estar fora de todo esse processo de não contribuir com o avanço da assistência
social por meio das deliberações que vão culminar numa nacional e a par�r daí essas deliberações virarem lei,
norma�vas e decretos. Acredito que o  prejuízo maior é a não contribuição, mas nós estamos em um ano a�pico,
existe a dificuldade da inclusão digital especialmente dos municípios de pequeno porte, creio que seja uma questão
a ser pensada. Conselheira Sirley: Só a Bahia manifestou preocupação? Presidente Bruno: Foi o único que se
manifestou, mas acredito que tenha outros estados que estejam preocupados. Nada impede que deixemos essa
discussão para uma próxima reunião ou uma data futura. Marines: Precisamos de uma definição inclusive para dar
um posionamento aos municípios, pois a todo instante há quies�onamentos sobre as conferencias. Presidente
Bruno: Lembrando que caso a gente entenda pelo menos por hora que não vai votar, a Marines fez um esboço que
é um o�cio direcionado ao conselho nacional solicitando a suspensão. Alguém mais gostaria de se manifestar? A
gente vai abrir a votação agora pela convocação ou não da conferência. Eu voto pela não convocação até entrarmos
numa fase mais segura para os usuários. Alguém tem uma manifestação divergente da não convocação?
Conselheira Elisangela: Eu creio que dá para esperar um pouco mais porque até lá já vai estar com um número
maior de pessoas vacinadas e o contágio vai estar menor, então sou a favor de deixar um pouco mais para frente.
Conselheira Sirley: Eu concordo com a Elizangela, dá para esperar um pouco mais. Conselheira Denise: Eu voto para
aguardar um pouco mais. Conselheiro Anderson: Eu voto para aguardar mais. Conselheira Arthelucia: Voto por
aguardar. Presidente Bruno: Por unanimidade deliberamos por aguardar e suspender a convocação da conferência
até que a situação de pandemia melhore e nas próximas reuniões nós vamos discu�r novamente.
Assessora Marines: Nesse caso nós vamos enviar um o�cio circular aos municípios? Porque eles estão aguardando
o posicionamento do CEAS. Podemos colocar algumas orientações e deixar eles à vontade para decidir se vão fazer
ou não, é uma sugestão. Presidente Bruno: Eu entendi, seria algo como considerar essas jus�fica�vas e colocar
como caráter temporário. Conselheira Elisangela: A gente tem também o decreto que nos respalda bastante que
nos dá uma jus�fica�va de o porque vamos aguardar um pouco mais. Assessora Marines: fez leitura da minuto do
o�cio. Presidente Bruno: Falei para Marines que faltava algumas coisas como o informe I de 2016 do CNAS com
relação a acessibilidade nas conferências, tem a questão dos recursos que estão voltados para a covid, penso eu que
a gente faça dois o�cios onde um a gente só vai comunicar que a gente não está realizando a conferência e um
outro que a gente aborda essa questão dos outros estados e tudo mais e a gente solicita a suspensão. Presidente
Bruno: Alguém tem uma pergunta ou esclarecimento? Vou fazer uma votação bem rápida, alguém é contra o que a
Marines leu? Caso seja, se manifeste. APROVADO o o�cio. Assessora Marines: Falta deliberar sobre o item 4 que é
acerca a indicação de dois novos membros para compor o conselho penitenciário em atendimento ao o�cio
nº2478/SEJUS. Presidente Bruno: Eu entendo que tenha que ter um membro da sociedade civil e um
governamental, caso alguém tenha interesse em par�cipar se manifesta ou então vamos discu�r as possibilidades.
Alguém da sociedade civil tem interesse? Se eu pudesse eu par�ciparia, mas já estou em três conselhos. Caso
ninguém se manifeste vamos deliberar os nomes. Da sociedade civil temos a Denise (Pestalozzi), Elizangela e James
(CRESS). Vou abrir para votar em qual das en�dades vai par�cipar, eu voto pela par�cipação do CRESS. Conselheira
Sirley: Eu voto Pestalozzi. Conselheira Arthelucia: CRESS. Conselheira Denise: CRESS. Conselheira Elizangela: Só se
o James puder par�cipar, para mim vai ficar complicado. Voto Pestalozzi. Conselheira Denise: Bruno, não sei vocês
sabem como a Pestalozzi funciona ela também é uma escola além de atender a sociedade civil. Eu sinto dificuldade
em arrumar horário para par�cipar dessa reunião quanto mais em outra. Presidente Bruno: Elizangela, você indica
o James? Conselheira Elizangela: Isso, eu trabalho em uma empresa privada e a dificuldade de par�cipar da reunião
é maior. Presidente Bruno: Estamos ciente da dificuldade de todos, então vamos indicar o James. Vamos abrir para
votar entre SEDUC, SESAU e SEAS. Conselheira Denise: SEAS. Conselheira Elizangela: SEAS. Conselheira Arthelucia:
SEAS. Presidente Bruno: Pela maioria é SEAS, eu indico a Conselheira Fabiane. Outra questão, nós precisamos
preparar para a próxima reunião a questão do plano de ação deste ano, do que o conselho vai realizar e eu penso
que como teve bastante alteração na nossa legislação é necessário mudar o regimento interno. Alguém gostaria de
par�cipar da comissão para fazer as adaptações do regimento interno? Caso contrário eu faço as alterações no
regimento e trago para o conselho. É importante a par�cipação de pelo menos um representante da sociedade civil
e um governamental para desenvolver esse plano. Eu gostaria de indicar a Conselheira Fabiane para ela ficar a
frente e quero a indicação de um Conselheiro da sociedade civil. Conselheira Elisangela: Eu posso par�cipar, vai ser
interessante. Presidente Bruno: O plano de ação é para todo o conselho e não só para essa comissão.
Assessora Marines: Como o CEAS funciona como instância do bolsa família, nós temos a Sirley da SEDUC, talvez ela



18/05/2021 SEI/ABC - 0017650409 - Ata de Reunião

https://sei.sistemas.ro.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19682070&infra_siste… 6/6

pudesse contribuir para esse plano. Conselheira Sirley: Posso par�cipar. Presidente Bruno: Alguém se manifeste
caso seja contrário a essa comissão. APROVADO. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Marinês Maciel Paixão Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai assinada eletronicamente pelos Conselheiros(as).
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