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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
ATA DE REUNIÃO

//

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS/RO

 

O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA - CEAS/RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei
Complementar nº 1.052 de 12 de dezembro de 2019, arquiva na Secretaria do Conselho a Ata da 4ª Reunião Ordinária do exercício, realizada
no dia 25 de maio de 2022, que após lida e aprovada, vai assinada eletronicamente pelos membros presentes, conforme lista de presença
abaixo.
 
 

Local: Data: Hora de início: Duração:

Casa dos Conselhos Estadual e Plataforma Zoom  25/05/2022 9h
 

58min02s
 

 

Presidente:

 
 Bruno Vinícius Fontinelle Benitez Afonso

 

Membros Presentes (04):

 
Governamentais (4):

 

 
Sociedade Civil (0):

 
Bruno Vinícius Fontinelle Benitez Afonso - Titular - 
SEAS
Sirley Rosário Corsino do Carmo - Titular - SEDUC
Gerdalva Araújo de Vasconcelos - Suplente - SEDUC
Luzivera Mosquini Nogueira - Suplente - SESAU
 

 

   

 

En�dades/Órgãos Ausentes (3):
CRESS - Elisângela Aparecida de Souza Anjos, titular e, Noeme Ribeiro de Assis Lemos, suplente.
PESTALOZZI - Carmem Denise Alves dos Santos Mantovani, titular e, Fabiane de Queiroz Macêdo, suplente.
FEDER - Anderson Barbosa de Jesus, titular e, José Roberto Candido Silva, suplente.

Faltas Jus�ficadas (1):  
Conselheira Arthelucia Maria Amaral da Silva ausente por mo�vos pessoais.

Convidados Presentes (2):

 
Neura Eulália Cortes Rodrigues - CMAS de Alto Paraíso
Vivian Aparecida Conceição Barbosa - CMAS de Castanheiras
 

Assessor Execu�vo: Registro da Reunião: Marines Maciel Paixão Silva
 

O�cio de Convocação:  
O�cio-Circular nº 5/2022/SEAS-CEASRO (0028953986)

 

PAUTA DA REUNIÃO

Nº Descrição:
 

Assis�r na gravação:
 

1  
Informes; -

2

 
Resolução n. 06/2022/SEAS-CAS - Dispõe sobre a aprovação do Plano Estadual de Monitoramento e
Avaliação do Sistema Único de Assistência Social do ano de 2022 do Estado de Rondônia e dá
outras providências (Pactuações da CIB);

pauta adiada para
próxima reunião

3
 

Colóquio sobre a par�cipação do CEAS na reunião da Comissão de Acompanhamento aos
Conselhos - CNAS realizada dia 09/05/2022;

2min36s
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4
 

Par�cipação dos CMAS dos municípios de Alto Paraíso e Castanheiras que encontram-se em
situação de averiguação no que se refere ao cumprimento da Portaria 109-MC.

17min30s
37min46s

 

RESUMO DA DISCUSSÃO DA REUNIÃO

Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2022, às nove horas, por meio híbrido, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária do Conselho
Estadual de Assistência Social, convocada através do O�cio-Circular nº 5/2022/SEAS-CEASRO e contou com a presença dos
seguintes Conselheiros: Bruno Vinícius Fon�nelle Benitez Afonso, Titular, representante da Secretaria de Estado da Assistência e
do Desenvolvimento Social - SEAS; Sirley Rosário Corsino do Carmo, Titular e Gerdalva Araújo de Vaconcelos, Suplente,
representante da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC; Luzivera Mosquini Nogueira, Suplente, representantes da
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU. Contou também com a presença de Marines Maciel Paixão Silva, assessora do CEAS. A
reunião teve a seguinte PAUTA: 1. Informes; 2. Resolução n. 06/2022/SEAS-CAS - Dispõe sobre a aprovação do Plano Estadual de
Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social do ano de 2022 do Estado de Rondônia e dá outras
providências (Pactuações da CIB). 3. Colóquio sobre a par�cipação do CEAS na reunião da Comissão de Acompanhamento aos
Conselhos - CNAS realizada dia 09/05/2022; 4. Par�cipação dos CMAS dos municípios de Alto Paraíso e Castanheiras que
encontram-se em situação de averiguação no que se refere ao cumprimento da Portaria 109-MC. O presidente Bruno Afonso
conduziu a reunião e de início de bom dia a todos, solicitou que a assessora verificasse o quórum e que fizesse a leitura da pauta
do dia. A assessora informou que até aquele momento não havia quórum com a presença da maioria simples, mas que segundo
o § 1º do art. 18 do Regimento Interno do CEAS, a reunião poderia acontecer com qualquer número, visto que na pauta não
seriam deliberadas questões sobre fundo e orçamento. O presidente então deu con�nuidade a reunião mas propôs que a pauta
2 ficasse para próxima reunião, considerando o quan�ta�vo de conselheiros presentes mas que seria importante ter o diálogo
com as representantes dos Conselhos Municipal de Assistência Social dos municípios de Alto Paraíso e Castanheira. Senhoras
Neura e Viviane. Em seguida foi passada a palavra a Conselheira Gerdalva que fez um relato da sua par�cipação na reunião da
Comissão de acompanhamento aos aos Conselhos do CNAS (ver2min36s da gravação). Em seguida o presidente contextualizou
sobre a Portaria nº 109 do Ministério da Cidadania (ver 14min08s da gravação) e frisou principalmente sobre sobre a
regularização da paridade dos conselhos de assistência social e que o CEAS sempre se colocou a disposição para auxiliar os
municípios que estão com pendências.  Em seguida passou a palavra a representante do município de Alto Paraíso, Neura
Eulália Cortes Rodrigues (ver 17min30s da gravação).  A mesma falou principalmente que estão revogando a Lei 148 de de 1996.
Falou que enviaram ao Ministério os documentos solicitados mas não foram aceitos, por estarem desatualizados. Informou que
a minuta da nova lei já está pronta e que falta passar pela Câmara dos Vereadores, mas que encontra-se no jurídico para por nas
normas. Falta ainda atualizar o regimento interno assim que que a lei for aprovada. Então o presidente solicitou que fosse
encaminhado ao CEAS uma cópia da minuta da referida lei. A Conselheira Gerdalva registrou da importância do diálogo entre
CEAS e CMAS (ver 27min32s da gravação). Em ato con�nuo o Presidente esclareceu ao município sobre bloqueios de recursos
federal e estadual, inclusive sobre os prazos para regularização que foram pactuados na CIB (ver 28min36s da gravação). A
senhora Neura então agradeceu a parceria do CEAS. Em con�nuidade o Presidente fez nova contextualização sobre a Portaria
109 para melhor compreensão da representante de Castanheiras (ver 37min46s da gravação) e logo após, passou a palavra a
senhora Vivian Aparecida Conceição Barbosa, representante do município retromencionado. A mesma estava sem áudio porém
registrou no chat que a secretária de assistência social está resolvendo a situação por que não há no município nenhuma
en�dade que queira fazer parte do conselho. O presidente então esclareceu que isso é algo que se decide no processo eleitoral
e não na lei, a lei vai definir a quan�dade de membros e, no seguimento da representação da sociedade civil, garan�r no
mínimo uma vaga para en�dade, uma para trabalhadores e uma usuários do SUAS. Então Viviam informou que no município só
tem usuários. Então o presidente informou que isso seria uma outra problemá�ca do processo eleitoral, mas que com a lei
atualizada, principalmente com a paridade, o município estaria regularizado junto ao ministério. Após isso, o presidente
solicitou o encaminhamento da cópia da lei do conselho ao e-mail do CEAS para que possa estar auxiliando para que seja um
processo mais rápido e informou que será encaminhado o�cio solicitando informações sobre os tramites da lei, bem como cópia
da minuta e protocolo na Câmara Municipal, falou também que o CEAS poderá fazer movimento frente ao legisla�vo municipal
no sen�do de dar celeridade a aprovação. Informou que ainda esse ano, será realizado capacitação para os Conselhos
Municipais e que o CEAS está a disposição para o que se fizer necessário. Com a palavra a Conselheira Sirley Corsino
parabenizou pela atuação do CEAS junto aos CMAS e informou que estará em férias no mês de junho. O Presidente então
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Marines Maciel Paixão Silva, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 
 

PAUTA - ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES

Nº Descrição:
 

Assis�r na Gravação:
 

1

 
Encaminhar o�cio aos municípios de Alto Paraíso e Castanheira solicitando cópia da minuta da alteração da
lei do Conselho Municipal de Assistência Social
 

50min05s

 

Assis�r Gravação da Reunião:
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h�ps://drive.rondonia.ro.gov.br/s/34gKwFMBjmZLex8

 
 
Para assis�r ou fazer o download da gravação da reunião, clique no link acima ou escaneie o QR Code com seu Smartphone/Tablet. Caso o
arquivo esteja indisponível para download, solicite uma cópia do arquivo de mídia para a Casa dos Conselhos Estadual através do
email: gcc@seas.ro.gov.br
 
OBS: Não havendo leitor de QR Code na câmera na�va do seu aparelho, se faz necessário baixar o leitor do código QR no seu disposi�vo
eletrônico na loja de aplica�vos (Google Play ou Apple Store), para que este possa estar fazendo a leitura do código.
 

 

Próxima Reunião: Data: Horário:

Reunião Ordinária 29/06/2022
 

9h
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Luzivera Mosquini Nogueira, Coordenador(a), em 20/06/2022, às 08:41,
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 BRUNO VINICIUS FONTINELLE BENITEZ AFONSO, Diretor(a), em 20/06/2022, às
11:18, 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, Assessor(a), em 21/06/2022, às 13:48,
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 21/06/2022, às 15:59,
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 24/06/2022, às 11:49, 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 0029690349 e o
código CRC 32032D7F.

Referência: Processo nº 0026.068118/2022-61 SEI nº 0029690349
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