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O Conselho Nacional de Assistência Social

O CNAS assessora os CEAS e o CAS/DF sobre o Sistema Único da Assistência Social e promove reuniões trimestrais e Descentralizadas com
os Conselhos para debates referentes ao Controle Social.

O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS (Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993), como órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura
do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência
Social, atualmente o Ministério da Cidadania, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm
mandato de dois anos, permitida uma única recondução por igual período. Sua sede fica localizada na Esplanada
dos Ministérios, Bloco F, Anexo Ala “A” 1ª andar, Brasília/DF.

Composição do Conselho Nacional
O CNAS é composto por 36 (trinta e seis) conselheiros, sendo nove titulares e nove suplentes governamentais, cujos nomes são indicados pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da
Política Nacional de Assistência Social, atualmente o Ministério da Cidadania – MC; e nove titulares e nove
suplentes membros da Sociedade Civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal.
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Posse dos Conselheiros do CNAS Gestão 2018-2020.

Presidência do CNAS
O CNAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de um ano, permitida uma única recondução por igual período, e conta também com uma Secretaria Executiva, com sua estrutura
disciplinada em ato do Poder Executivo.
Em 2020, o Conselheiro Miguel Ângelo Oliveira, representante do Ministério da Cidadania – MC, foi eleito
presidente do Conselho com mandato de um ano. Formado em Direito com pós graduação em Advocacia Criminal e Direito Administrativo e Gestão Pública, o Presidente do CNAS é gaúcho de Santa Rosa, no Rio Grande do
Sul. Atualmente é o Diretor do Departamento de Gestão do Sistema Único da Assistência Social – DGSUAS da
Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania.

Presidente: Miguel Ãngelo Oliveira
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A Conselheira Aldenora González, representante da Sociedade Civil do Segmento dos Usuários da Assistência
Social, foi eleita Vice-Presidente com mandato de um ano. Atualmente é a Secretária Executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS e presidente do Instituto EcoVida.

Vice-Presidente: Aldenora González

Competências do CNAS
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As principais competências do Conselho Nacional de Assistência Social são: aprovar a Política Nacional de
Assistência Social; normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo
da assistência social; zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social; convocar ordinariamente a Conferência Nacional de Assistência Social; apreciar e aprovar a proposta orçamentária
da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS) e divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões.
O Conselho Nacional aprovou por meio da Resolução CNAS Nª 22/2019 o total de 65.056.468.636,00 (sessenta e
cinco bilhões, cinquenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais), valor
total da proposta orçamentária da Assistência Social para o ano de 2020.
Em 2019/2020 o Conselho Nacional aprovou trinta e cinco resoluções de cunho normativo e regulamentador,
garantindo assim o compromisso deste colegiado com a Política Nacional de Assistência Social e com um Sistema
Único de Assistência Social forte, republicano, democrático, participativo, transparente e empenhado na garantia dos direitos sociais, em conjunto com as demais políticas públicas. No mesmo período foram divulgados pelo
colegiado cinco manifestos e notas sobre assuntos importantes referentes à Assistência Social, entre eles notas
de repúdio alusivas ao déficit orçamentário da Política de Assistência Social no anos de 2017, 2018 e 2019, a Lei
Orçamentária Anual - LOA não tem contemplado na plenitude os valores aprovados pelo Conselho para as Ações
destinadas ao apoio à gestão e a execução dos serviços, programas e projetos ofertados pelo Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
A 11ª Conferência Nacional de Assistência Social realizada no período de 5 a 8 de dezembro de 2017, contou
com a participação de cerca de duas mil pessoas de todo o Brasil, e abordou o tema: “Garantia de direitos no
fortalecimento do SUAS”. As deliberações da Conferência foram publicadas no Diário Oficial da União – DOU,
pela da Resolução CNAS Nº 21/2017.
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Sistema Único de Assistência Social
A Assistência Social, organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, tem uma Rede de Unidades Públicas e Privadas, que realizam atendimentos
mas e projetos, dos conselhos e fundos de Assistência Social.
Os Conselhos de Assistência Social nas três esferas são: Conselho Nacional de Assistência Social, 26 Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e os 5.568 (cinco mil
quinhentos e sessenta e oito) Conselhos Municipais de Assistência Social, que são responsáveis pelo Controle
Social e guardiões do Sistema Único da Assistência Social.
Os equipamentos dessa Rede de Unidades Públicas são, dentre outros, os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, atualmente com 8.292 (oito mil duzentos e noventa e dois) em todo Brasil, e 2.577 (dois mil
quinhentos e setenta e sete) Centros de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS, presentes no
território brasileiro, a porta de entrada para o atendimento da população mais vulnerável que precisa dos serviços ofertados.
Os serviços, programas, projetos de atenção aos usuários e suas famílias poderão ser executados em parceria
com as entidades não-governamentais de assistência social, integrando a rede socioassistencial. Também participam como co-gestoras por meio dos conselhos de assistência social e co-responsáveis na luta pela garantia dos
direitos sociais.
atuam para melhorar as condições de vida, de relacionamento e de inclusão social.
Equipamentos da Assistência Social em 2019
O Sistema Único de Assistência Social está organizado por proteção (Proteção Social Básica e Especial) e
níveis de complexidade dos serviços (Média e Alta Complexidade, ambos da Proteção Social Especial) no que
se refere aos serviços ofertados e ainda, por programas, projetos e benefícios disponibilizados à população, com
foco nos riscos e vulnerabilidades das famílias e pessoas.
O SUAS organiza em todo o território nacional um conjunto de ações voltadas à redução das desigualdades de
parcela expressiva da população. A Proteção Social Básica (PSB) tem como objetivo a prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de
renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias,
Quanto aos equipamentos públicos, a Proteção Social Básica é prestada pelos Centros de Referência da
Assistência Social – CRAS, atualmente com 8.382 unidades. O Centro de Referência de Assistência Social
– CRAS é a principal unidade pública estatal responsável pela organização e oferta de serviços da proteção
social básica do SUAS.
A Proteção Social Especial, de média complexidade, é prestada pelos Centros de Referência Especializados
de Assistência Social – CREAS, com 2753 em todo país; pelos Centros de Referência Especializado para Popu6

lação em Situação de Rua – Centro POP, com 232 unidades; e pelas unidades de acolhimento para Pessoas com
deficiência, idosas e suas famílias, com 6.605 unidades em todo o Brasil. A Proteção Social Especial (PSE) de
Média Complexidade oferta serviços destinados ao atendimento/acompanhamento às famílias e aos indivíduos
em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos como violência física ou psíquica; negligência,
maus tratos e abandono; violência sexual (abuso e exploração); situação de rua; trabalho infantil; vítimas de
tráfico de pessoas; dentre outras.
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade organiza a oferta de Serviços de Acolhimento, por meio
de diversos tipos de equipamentos e modalidades (famílias acolhedoras, repúblicas, residências inclusivas, casa
de passagem, casa lar e abrigo institucional), destinados a famílias e indivíduos em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, em função de fragilidades, rompimento ou inexistência de vínculos familiares ou comunitários. Também integra a alta complexidade o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas
e de Emergências.

Conselheiros do CNAS
Conselheiros da Sociedade Civil
Gestão 2020/2022
Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social
1) 1º Titular: Rozangela Borota Teixeira, representante da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes (FEBRAEDA); 1º Suplente: Andrea Perotti Harrop, representante da Cáritas Brasileira;
2) 2º Titular: Silvia Regina dos Santos, representante da Fundação Projeto Pescar; 2º Suplente: Marta Volpi,
representante da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente;
3) 3º Titular: Carlos Nambu, representante da Inspetoria São João Bosco (ISJB); 3º Suplente: Edna Aparecida
Alegro, representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi (FENAPESTALOZZI).
Representantes dos Trabalhadores da Área de Assistência Social
4) 1º Titular: Maria Aparecida do Amaral Godoi de Faria, representante da Central Única dos Trabalhadores
(CUT); 1º Suplente: Larissa de Melo Farias, representante do Conselho Federal de Psicologia;
5) 2º Titular: Marco Antônio da Silva Cruzeiro, representante da Federação Nacional dos Assistentes Sociais
(FENAS); 2º Suplente: Vânia Maria Machado, representante da Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI);
6) 3º Titular: Irene Rodrigues da Silva, representante da Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço
Público Municipal (CONFETAM/CUT); 3º Suplente: Agostinho Soares Belo, representante da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB).
Representantes de Usuários e de Organizações de Usuários da Assistência Social
7) 1º Titular: Aldenora Gomes González, representante do Instituto Eco Vida; 1º Suplente: Roberta Fernandes
de Souza, representante da Rede Latino Americana de Pessoas Trans (REDLACTRANS);
8) 2º Titular: Clóvis Alberto Pereira, representante da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB);
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2º Suplente: Valneide Nascimento dos Santos, representante do Instituto Nacional Afro Origem (INAO);
9) 3º Titular: Aguinaldo Umberto Leal, representante do Fórum Regional dos Usuários do SUAS da Amazônia
Oriental (FORUSUAS/AOR); 3º Suplente: Telma Maria Viga de Albuquerque, representante da Associação Brasileira de Autismo (ABRA).
Conselheiros Governo
Gestão 2020/2022
1) Miguel Ângelo Oliveira, titular, e Marcos Maia Antunes, suplente, ambos do Ministério da Cidadania;
2) Danyel Iório de Lima, titular, e Karoline Aires Ferreira Vasconcelos , suplente, ambos do Ministério
da Cidadania;
3) Tânia Mara Garib, titular, e Heloiza de Almeida Prado Botelho Egas, suplente, ambas do Ministério
da Cidadania;
4) André Rodrigues Veras, titular, e Natália Cerqueira de Sousa, suplente, ambos do Ministério da Cidadania;
5) Adeildo Nogueira da Silva, titular, e Thaís Serra de Vasconcellos, suplente, ambos do Ministério da
Cidadania;
6) Vitória Batista Silva, titular, e Leonardo Milhomem Rezende, suplente, ambos do Ministério da Cidadania;
7) Solange Teixeira, titular, e Márcio Fernandes Maurício, suplente, ambos do Ministério da Cidadania;
8) Célia Maria de Souza Melo Lima, titular, e Aline Araújo Silva, suplente, ambas representantes do Fórum
Nacional dos Secretários (as) de Estado da Assistência Social - FONSEAS; e
9) Vanda Anselmo Braga dos Santos, titular, e Josenildo André Barboza, suplente, ambos representantes do
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.
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Secretaria Executiva do CNAS

Secretária Executiva
Maria das Mercês Avelino de Carvalho
Maria das Mercês Avelino de Carvalho é servidora pública federal, graduada em psicologia, exerce a função de
Secretária Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social desde 2010, atuou na Coordenadoria Técnica do
CNAS a partir de 1993, quando da promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, e coordenou as Conferências Nacionais de Assistência Social desde 2001 na organização logística e operacional, tendo participado de dez
Conferências realizadas.

Secretária Executiva substituta
Mirian da Silva Queiroz Lima
É Assistente Social servidora do Ministério da Cidadania desde 2006, especialista em Planejamento e Avaliação de Projetos Sociais e em Gestão de Políticas Públicas de Desenvolvimento e Proteção e mestranda em
Gerontologia Social.
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