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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 julho de dois mil e vinte e um, as nove horas e quinze minutos, por meio de
videoconferência via plataforma Skype, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Assistência
Social de Rondônia - CEAS/RO, com a presença dos CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS: Bruno Vinícius
Fontinelle Benitez Afonso, Titular  - SEAS; Sirley Rosário Corsino do Carmo, Titular e Gerdalva Araújo de
Vasconcelos, Suplente - SEDUC; Arthelucia Maria Amaral da Silva, Titular  - SESAU. CONSELHEIROS
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Elisângela Aparecida de Souza Anjos, Titular e James Albino da
Silva  - CRESS; Carmem Denise Alves dos Santos Mantovani, Titular - PESTALOZZI. Contou também com a
presença da Vice-Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Aldenora Gomes Gonzáles e da
assessora executiva do CEAS Marines Maciel Paixão Silva.  A convocação ocorreu por meio do Ofício-Circular
nº 170/2021/SEAS-CEASRO (0019502991),  tendo a seguinte PAUTA: 1. Informes; 2. Projeto de aquisição de
material permanente para  atender o PROERD/ Polícia Militar de Rondônia,  Convênio com o Ministério da
Cidadania; 3. Definições sobre as Conferências de Assistência Social 2021 (estadual e municipais). A reunião foi
conduzida pelo presidente Bruno que após a verificação do quórum, deu bom dia e agradecendo a presença
de todos, principalmente a da Senhora Aldenora Gonzáles, vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência
Social, frisou que foi de suma importância a participação dela na última reunião com os conselhos municipais
tendo a certeza da importância dela também na reunião do CEAS. Em seguida solicitou a assessora executiva que
fizesse a leitura dos pontos de pauta. Feito isso esclareceu que, com relação ao ponto de pauta 2. que trata do
projeto que atenderá o PROERD explicou que é a respeito de um convênio federal, projeto este voltado a afastar
as crianças que estão nas escolas, das drogas. Falou que a SEAS tinha um convênio e esse convênio precisou
passar por uma mudança estrutural no plano de trabalho e por causa disso precisa ser aprovado no conselho e
informou que essa pauta ficará por ultimo devido as técnicas estarem realizando uma capacitação para os
municípios. Dito isso, o mesmo passou para a terceiro ponto de pauta referente a realização da Conferência
Estadual de Assistência Social e se pronunciou na forma a seguir: acredito que todos estavam ou tiveram ciência
da nossa reunião anterior onde foi apresentando com os municípios e terminada a reunião solicitei a Marines e a
gente fez um ofício aos conselhos pedindo manifestação quanto a realização ou não das Conferências e
justificando, se for o caso, o porquê da não realização. Vou falar um por um dos municípios que se manifestaram:
Alta Floresta está com a Conferência suspensa, Alto Alegre tem interesse em realizar, Ariquemes vai realizar a
Conferência, Cabixi suspensão da Conferência, Cacoal vai realizar, Campo Novo deliberou pela não realização,
Candeias do Jamari é contra em razão da pandemia, Cerejeiras vai realizar, Colorado D’oeste está suspensa,
Costa Marques vai realizar em 31/08, Itapuã D’oeste também vai realizar em 31/08, Jaru está com a Conferência
suspensa, Ji-Paraná vai realizar dia 30 e 31 de agosto, Ministro Andreazza vai realizar, Mirante da Serra está
indefinido, Nova Brasilândia não convocou, Nova União deliberou por não realizar a Conferência, Novo
Horizonte foi convocado para o dia 18 e 19 de agosto, Parecis tem interesse em realizar, Pimenta Bueno
deliberou pela não realização, Porto Velho vai realizar,  Presidente Médice dia 25/08, Primavera de Rondônia
optou por não realizar, Rolim de Moura convocou para o dia 27/08, São Miguel do Guaporé marcou para o dia
18/08, Seringueiras 25/08, Vale do Anari 20/08, Vale do Paraíso irá realizar a Conferência e Vilhena não
convocou”. Em seguida abriu espaço para manifestações quanto à realização ou não da Conferência. A vice-
presidente do CNAS, Sra Aldenora Gonzales fez o uso da palavra assim registrada: “Bom-dia presidente, bom-
dia secretária, bom-dia conselheiros, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar mais uma vez
aqui com vocês. Eu estava evitando me manifestar porque eu queria ouvir a voz dos conselheiros, conhecer a
opinião. É importante essa articulação de forma democrática em fazer a escuta dos conselhos municipais, fazer
essa escuta é importante, mas não é determinante. Quem decide ou não é o CEAS, que é quem tem essa
competência de mobilizar, sensibilizar, convencer os conselhos municipais da importância da realização não só
da Conferência estadual, mas das municipais que tiram as propostas e os delegados que subsidiam toda a
Conferência. Eu fiz um relato sobre aquela reunião que aconteceu para a presidência ampliada do CNAS, e eu
tenho todo o apoio da presidência ampliada para estar fazendo essa fala aqui. A opinião do CNAS é que o CEAS
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precisa assumir essa Conferência, ele precisa sensibilizar os conselhos a realizar as suas Conferências. Esse é
um momento muito delicado em que o país está enfrentando, a gente reconhece que é muito difícil realizar o
processo conferencial, mas não é impossível porque outras atividades com certeza estão acontecendo em todos os
estados e ela está acontecendo de forma remota, não há justificativa que caiba não querer escutar o cidadão, que
não queira fazer o debate, que quer se eximir da responsabilidade de fazer essa escuta, de apontar o que é
melhor para a assistência social e para o seu público. Aliás, eu queria lembrar aqui que é o único Conselho
Estadual que não fez a convocação da Conferência é Rondônia. Se não me engano, apenas dois estados fizeram a
convocação atrasada e fizeram a dilação do prazo para os municípios terem a oportunidade de realizar. Quero
externar aqui a opinião do CNAS e da importância da gente garantir que tenha essa  Conferência. Eu fiz um
levantamento rápido aqui que dezesseis municípios são favoráveis, treze contrários, não é determinante, a
decisão é do CEAS, 23 municípios deixaram de se manifestar. Quero fazer esse apelo em nome do CNAS para
que os conselheiros avaliem isso, que assumam essa responsabilidade para si, que convoquem a conferência, que
não permita que o estado de Rondônia seja o único estado do Brasil a não realizar sua Conferência Estadual,
isso é muito ruim para nossa região, a nossa região ela sempre reclama que não tem a oportunidade de
participar, que ela é excluída dos processos participativos, mas quando ela tem a prioridade de poder fazer esse
debate, ela não pode se eximir disso. Sem falar na responsabilidade que nós enquanto conselheiros assumimos,
assumimos a responsabilidade de fazer debate sobre a política justamente para saber em que pé nós estamos, a
pandemia revelou muitas dores e é necessário que a gente emita a nossa opinião para dizer a realidade do nosso
estado”. Em ato contínuo o presidente Bruno Afonso agradeceu e falou que temos plena ciência da nossa
autonomia de fazer a convocação ou não, que quando fizemos a manifestação originária de não realização, não
tínhamos ouvido os municípios, ainda que grande parte da decisão tenha sido tomada pelos municípios. Com
relação a Conferência, falou sobre a parte técnica como representante da SEAS.  Falou também que nós teremos
duas possibilidades: Conferência in loco ou virtuais, e que acredita que até em outubro caso venhamos a realizar a
Conferência, teremos um processo que realizamos todos os anos que é o processo mãe de eventos para aluguel de
auditórios, hotel, coffee-break, e que já está em processo conclusivo. Falou que temos uma problemática com
relação ao processo por videoconferência. Há mais ou menos um mês tínhamos um contrato geral do estado, mas
ele foi suspenso, então não podemos mais usar ele e estamos em processo de aquisição de um novo sistema, isso
de certa forma até inviabiliza nosso apoio técnico. É importante ouvir de cada um seu ponto de vista. Falou que
do seu ponto de vista a situação de saúde pública melhorou bastante, talvez haja a possibilidade de tentar fazer
isso de forma presencial, e caso seja de maneira remota, podemos já criar algumas localidades no estado, nas
escolas públicas para abrigar essas pessoas. Logo após a sua fala, deixou aberta a palavra a todos, para se
manifestarem favorável ou contrário. A Sra Aldenora novamente com a palavra argumentou: presidente, eu
gostaria de trazer uma sugestão, assumindo, eu Aldenora, eu posso levar isso para o CNAS. Todas as
conferências estaduais elas tem que incluir os dados dos resultados das suas conferências no
SISCONFERÊNCIA, o prazo ainda não foi aprovado pelo CNAS, posso convencer meus pares de que por se
tratar de uma convocação fora do prazo que se dilate o prazo para o CEAS para a realização da sua
conferência. Posso assumir aqui para vocês e convencer meus parceiros que a gente precisa disso para que vocês
realizem a conferência. O Presidente então agradeceu afirmando que  uma semana a mais já auxiliaria. E  antes de
passar a palavra falou que se considerar realizar a conferência, é muito importante e necessário a participação de
todos os conselheiros, temos comissões que precisam da composição de todos e que entendam que não é
simplesmente falar sim, mas é um sim com responsabilidade sabendo que tem que ser um participante ativo na
conferência. Dito isso, abriu a palavra a todos. Conselheira Denise: Bom dia a todos, vou colocar aqui duas
questões. Confesso que fico em dúvida da realização da conferência, eu acho que é de suma importância a
realização até pelo momento que estamos vivendo, e esse seria o momento exato de levantar coisas que surgiram
devido a pandemia, porém, a PESTALOZZI não trabalha só com a escola e estamos em um momento muito
crítico, então sou a favor em realizar e jogar a data mais para o final. Conselheiro James: Bom dia, eu também
sou favorável desde que tenha um prazo maior. Conselheira Gerdalva: Bom dia, eu gostaria de falar. Eu fico feliz
por esse espaço, agradeço ao presidente por essa abertura, a Aldenora que tem nos dado força. O meu voto é
sim, eu digo que a conferência é um espaço para que a gente possa ouvir o que realmente os usuários necessitam,
é um momento ímpar, delicado e o estado de Rondônia precisa saber o que realmente está gritando na
população. Existe dificuldade, mas também existem parceiros que podem fortalecer os municípios com uma
reunião citando pontos positivos de realizar uma conferência. Temos parceiros para utilizar outros aplicativos
como o zoom. Estou à disposição para que a gente possa começar a pôr a mão na massa. Conselheira Sirley:
Bom dia, que bom que a Aldenora está aqui conosco. Sou favorável, ainda bem que temos esse tempo maior, acho
que está faltando um pouco mais de estímulo para os municípios, incentivá-los a isso. Conselheira Arthelucia:
Favorável. Presidente Bruno: Por unanimidade também sou a favor da conferência. POR UNANIMIDADE
VAMOS CONVOCAR A CONFERÊNCIA. A gente precisa definir as comissões. Foi discutido com a Marines a
existência de duas comissões, uma mais técnica que vai ficar responsável pela avaliação das informações
enviadas pelos municípios e a análise técnica de como serão os procedimentos e uma outra que é a organização
do evento em si. Cabe à gente decidir se serão comissões mistas únicas ou comissões separadas. Eu manifesto
que façamos duas comissões. Após a votação a vice-presidente do CNAS explicou o que segue: a conferência tem
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uma comissão organizadora e essa comissão pode se distribuir, por exemplo, a comissão organizadora nacional
ela se distribui em três equipes: programática, mobilização e mobilidade. Essas equipes se reúnem separadas e
depois levam seus resumos para a reunião da comissão organizadora e tudo que é aprovado na comissão é
levado ao pleito para aprovação. A comissão organizadora tem que ser o conselho inteiro devido a quantidade de
conselheiros. Quando tiverem as datas das conferências municipais, podem dialogar com o CNAS para
disponibilizar palestrante, um conselheiro da comissão nacional pode palestrar sobre todos os eixos da
conferência. Podemos pedir o apoio da frente nacional em defesa do SUAS e da seguridade nacional que tem a
Marcia Lopes, Audair, nomes de referências no Brasil, Ieda Castro, etc. Posso dialogar com o CONGEMAS que
tem vários atores pelo país. Quero parabenizar todos os conselheiros que se manifestaram de forma muito
positiva pela realização da conferência, esse é o nosso papel, é melhorar o SUAS e a gente só consegue isso
debatendo. É necessário que o CEAS prepare a convocação com urgência e mande para o CNAS. Outra coisa é
que vocês precisam definir se todos os conselheiros serão a comissão organizadora para aprovar a resolução.
Então, a assessora Marines perguntou quanto aos outros estados, se eles estão fazendo a Conferência em quantos
dias? A Sra Aldenora respondeu que dos que eu irá participar são: Amazonas dois dias, Maranhão quatro dias,
Rio Grande do Sul dois dias e meio. Resumindo a conferência menor que viu é de dois dias. E questionou quanto
a data da Conferência de Rondônia. O presidente então respondeu que primeiro devemos definir as comissões e
depois deixar a comissão definir ou podemos definir agora. Acredito que faça duas comissões e que tenha a
participação de cada entidade. Quem for contrário se manifeste. Instituir duas comissões e que conte com a
participação de todas as entidades do conselho. Quem for favorável fique como está, quem for contrário se
manifeste. Aprovado por unanimidade. A assessora Marines falou que gostaria de fazer uma sugestão. Que
como nosso grupo é pequeno, poderíamos fazer uma comissão organizadora e ir dando atribuições, desde a parte
organizativa, mobilização, relatoria e o preenchimento do SISCONFERÊNCIA. O presidente falou que se a gente
acabar fazendo isso as  reuniões serão muito longas, separando por grupo seria mais coesa. Então a Sra Aldenora
esclareceu que de regra precisa eleger a comissão organizadora, a comissão quando se reunir vai definir as
equipes. Com relação à data, essas comissões podem se reunir de forma separada, e deixou um indicativo 02 a
05/11/2021. A conselheira Gerdalva falou que precisamos ter uma comissão organizadora até para os casos
eventuais, ela tem que ter autonomia para deliberar e depois a montanos subcomissões. Em ato contínuo o
presidente falou que irá pedir indicação de todo mundo e pelo menos um membro de cada instituição. E abriu
para nomeação de quem vai compor a comissão organizadora será todos os membros que tenham interesse em
participação. O presidente então se colocou como membro da comissão organizadora. A conselheira
Sirley indicou a sua suplente  Gerdalva Vasconcelos. As conselheiras Arthelucia e Elisangela também se
disponibilizaram.  A Conselheira Denise também se disponibilizou, porém informou que haverá alguns dias que
não poderá auxiliar mas que sua suplente Fabiane vai estar ajudando. Então o presidente sugeriu colocar também
o conselheiro Anderson da FEDER. Falou que poderiam sentar e separar quais são as subcomissões e pediu
a todos que as próximas reuniões fossem presenciais. Sobre a dilatação da data para a etapa municipal o
presidente sugeriu deixar para a última semana de outubro, caso tenha algum município atrasado a gente joga para
a semana subsequente. A assessora Marines falou que teremos que dilatar o prazo até o ponto que dê para eles
enviarem os relatórios e para que a comissão tenha tempo fazer as compilações para que na hora do Estadual
esteja tudo ok. Então a conselheira Gerdalva  falou que seria bom dias 03 e 04 ou 04 e 05. O presidente assim
apontou: Conferência Estadual dias 03 e 04 de novembro e prazo para os municípios até dia 22 de outubro.
Todos de acordo? Aprovado por unanimidade. Em continuidade a conselheira Aldenora falou que quando o
CEAS for fazer o documento da convocação com os temas eixos e data e, quando enviarem ao CNAS
seria importante que diga para eles o porquê de terem escolhido essa data, pedindo a dilação de prazo, porque o
CEAS vai precisar dar prazo para os municípios. O presidente então perguntou se prazo normalmente que a gente
consegue enviar todos os dados, há viabilidade de entregar nesse prazo? A assessora Marines sugeriu estender o
prazo para os municípios realizarem as conferências até sexta-feira dia 15 de outubro e o prazo para o envio
dos relatório até 22 de outubro, para que a comissão tenha tempo de fazer as compilações e nos dias 03 e 04 de
novembro, conforme já deliberado, aconteça a estadual. O presidente perguntou de todos concordavam com essa
formatação? Aprovado. A conselheira Gerdalva ponderou que a SEAS tem bastante pessoas competentes que
podem nos auxiliar, fazer parte dessa comissão para que a gente possa deslizar com maior facilidade e cumprir os
prazos. Logo após o presidente Bruno ponderou que já temos a questão da comissão, temos as datas e perguntou
se havia alguma deliberação a mais a respeito da conferência. A vice-presidente do CNAS Aldenora,
agradeceu pela compreensão, entendimento, esforço e comprometimento que todos estão tendo nesse processo de
conferência. Desejou muita sorte e se colocou à disposição. O Presidente Bruno agradeceu em nome do
Colegiado a participação da Sra Aldenora, e falou ter certeza que poderemos contar com ela para melhorar ainda
mais e para que a nossa conferência seja muito bonita. Dito isso, retornando ao item 2 da pauta, informou que os
técnicos ainda estavam na capacitação e não teria como realizar a apresentação e, por isso, informou que a
respectiva seria levada à próxima reunião ordinária do conselho. Após, agradeceu a presença, empenho e apoio de
todos. 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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Documento assinado eletronicamente por BRUNO VINICIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO, Presidente, em
16/08/2021, às 09:02, 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.

Documento assinado eletronicamente por Carmem Denise Alves dos Santos Mantovani, Usuário Externo,
em 16/08/2021, às 10:26, 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.

Documento assinado eletronicamente por Sirley Rosario Corsino do Carmo, Chefe de Núcleo, em
16/08/2021, às 10:32, 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.

Documento assinado eletronicamente por Elisângela Aparecida de Souza Anjos, Usuário Externo, em
16/08/2021, às 10:38, 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.

Documento assinado eletronicamente por James Albino da Silva, Usuário Externo, em 16/08/2021, às 11:30,
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.

Documento assinado eletronicamente por GERDALVA ARAUJO DE VASCONCELOS, Técnico(a), em
16/08/2021, às 14:12, 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.

Documento assinado eletronicamente por ARTHELUCIA MARIA AMARAL DA SILVA, Técnico(a), em
24/08/2021, às 23:51, 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.

Documento assinado eletronicamente por Marines Maciel Paixao Silva, Assessor(a), em 25/08/2021, às
08:17, 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
0019979237 e o código CRC 9F0B52BB.
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