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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

 

Ata da 290ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS  

Local: Ambiente Virtual CNAS 

Data: 21 e 22/10/2020 

 

De vinte e um aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte realizou-se 290ª Reunião 1 

Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, sob a Coordenação do Conselheiro 2 

Miguel Ângelo Gomes Oliveira, Presidente do CNAS e Representante do Ministério da Cidadania. 3 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros (as) Titulares e Suplentes: Conselheiro Titular 4 

Miguel Ângelo Gomes Oliveira, Representante do Ministério da Cidadania; Conselheiro Suplente 5 

Marcos Maia Antunes, Representante do Ministério da Cidadania; Conselheiro Titular Danyel Iório 6 

de Lima, Representante do Ministério da Cidadania; Conselheira Titular Tânia Mara Garib, 7 

Representante do Ministério da Cidadania; Conselheiro Titular André Rodrigues Veras, 8 

Representante do Ministério da Cidadania; Conselheira Suplente Thaís Serra de Vasconcellos, 9 

Representante do Ministério da Cidadania; Conselheira Titular Solange Teixeira, Representante do 10 

Ministério da Cidadania; Conselheiro Suplente Becchara Rodrigues de Miranda, Representante do 11 

Ministério da Cidadania; Conselheira Titular Célia Maria de Souza Melo Lima, Representante do 12 

Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS; Conselheira 13 

Suplente Aline Araújo Silva, Representante do Fórum Nacional de Secretários (as) de Estado da 14 

Assistência Social – FONSEAS; Conselheira Titular Vanda Anselmo Braga dos Santos, 15 

Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 16 

CONGEMAS; Conselheira Titular Aldenora Gomes González, Vice-Presidente do CNAS e 17 

Representante do Instituto EcoVida; Conselheiro Titular Clóvis Alberto Pereira, Representante da 18 

Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB; Conselheira Suplente Roberta Fernandes de 19 

Souza, Representante da Rede Latino Americana de Pessoas Trans – REDLACTRANS; 20 

Conselheira Suplente Valneide Nascimento dos Santos, Representante do Instituto Nacional Afro 21 

Origem – INAO; Conselheira Suplente Telma Maria Viga de Albuquerque, Representante da 22 

ABRA - Associação Brasileira de Autismo; Conselheira Titular Maria Aparecida do Amaral Godoi 23 

de Faria, Representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT; Conselheiro Titular Marco 24 

Antonio da Silva Cruzeiro, Representante da Federação Nacional dos Assistentes Sociais – FENAS; 25 

Conselheira Titular Irene Rodrigues da Silva, Representante da Confederação dos (as) 26 

Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal - CONFETAM-CUT; Conselheira Suplente 27 
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Larissa de Melo Farias, Representante do Conselho Federal de Psicologia – CFP; Conselheira 28 

Suplente Vânia Maria Machado, Representante da Federação Nacional dos Psicólogos – FENAPSI; 29 

Conselheiro Suplente Agostinho Soares Belo, Representante da Central dos Trabalhadores e 30 

Trabalhadoras do Brasil – CTB; Conselheira Titular Rozangela Borota Teixeira, Representante da 31 

Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA; 32 

Conselheira Titular Sílvia Regina Santos, Representante da Fundação Projeto Pescar; Conselheiro 33 

Titular Carlos Nambu, Representante da Inspetoria São João Bosco – ISJB; Conselheira Suplente 34 

Andrea Perotti Harrop, Representante da Cáritas Brasileira; Conselheira Suplente Marta Volpi, 35 

Representante da Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselheira 36 

Suplente Edna Aparecida Alegro, Representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi 37 

– FENAPESTALOZZI. ABERTURA 21/10/2020: O Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira 38 

iniciou a 290ª Reunião Ordinária do CNAS cumprimentando a todos e solicitou que a Secretária-39 

Executiva Substituta do CNAS realizasse a verificação do quórum.  Verificado o quórum, colocou 40 

em votação a ata da 289ª Reunião Ordinária do CNAS, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 41 

seguida, realizou a leitura da pauta, que estava composta pelos seguintes itens: Dia 21/10/2020: 42 

9h30 às 10h - Aprovação da ata da 289ª Reunião Ordinária do CNAS e da pauta da 290ª Reunião 43 

Ordinária do CNAS; 10h às 11h - Informes da Presidência/Secretaria-Executiva, MC, FONSEAS, 44 

CONGEMAS, CIT e Conselheiros; 11h às 12h30 - Apresentação do resultado do Censo SUAS 45 

2019; 14h às 15h - Relato da proposta de pauta da 291° Reunião Ordinária do CNAS e outros; 15h 46 

às 16h - Relatório final do Grupo de Trabalho Povos Indígenas; 16h às 17h - Relato da discussão 47 

sobre a pandemia da Covid-19; 17h às 18h - Relato da discussão sobre a apresentação do Balanço 48 

do Auxílio Emergencial – AE (CAD e EXTRACAD) e outros. Dia 22/10/2020: 9h30 às 11h - 49 

Relato da discussão sobre a situação da recomposição do orçamento 2020 e outros; 11h às 12h30 - 50 

Relato da discussão sobre o detalhamento das reuniões regionais e outros; 14h às 16h30 - Relato da 51 

discussão sobre a revisão da Resolução CNAS n° 237/2006 e outros; 16h30 às 17h30 - Relato da 52 

discussão sobre a apresentação do "Status" da atualização do Plano Nacional de Promoção, 53 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - 54 

PNCFC e outros.  A Conselheira Tânia Mara Garib, Representante do Ministério da Cidadania, 55 

questionou sobre a possibilidade de incluir o relato da reunião da Comissão de Consolidação e 56 

Avaliação Final das Ações de Implementação das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de 57 

Assistência Social que aconteceu no dia 20 de outubro de 2020. O Presidente Miguel Ângelo 58 
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Gomes Oliveira ponderou que esse relato poderá ser realizado no final do segundo dia da reunião e 59 

sugeriu que fosse incluída apreciação das minutas de resolução de recriação dos subcolegiados das 60 

11h às 12h30 na pauta. A Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima, Representante do Fórum 61 

Nacional de Secretários (as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS, solicitou que o relato da 62 

Comissão de Política seja realizado no período da manhã do dia 22 de outubro de 2020, o que foi 63 

aprovado. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira 64 

colocou em votação a pauta da 290ª Reunião Ordinária do CNAS, que foi aprovada por 65 

unanimidade. Prosseguindo para os informes da Presidência/Secretaria-Executiva, a Sra. Mirian da 66 

Silva Queiroz Lima, Secretária-Executiva Substituta do CNAS, apresentou os seguintes informes: 1. 67 

Ausências Justificadas: Conselheira Natalia Cerqueira nesta Reunião Ordinária por motivo de 68 

férias; Conselheira Heloiza Egas nesta Reunião Ordinária por motivo de férias; Conselheiro 69 

Josenildo Barbosa nesta Reunião Ordinária por compromissos institucionais; Conselheiro Márcio 70 

Maurício nesta Reunião Ordinária por motivo de férias; Conselheiro Aguinaldo Leal, nesta Reunião 71 

Ordinária por motivos técnicos; Conselheiro Danyel Iório, no dia 21 de outubro, no período da tarde 72 

por motivo de compromissos institucionais; Conselheira Karoline Aires, nesta Reunião Ordinária 73 

por motivo de férias. 2. Convocações/Participações: a Vice-Presidente Aldenora Gonzáles - 74 

Reunião com o Conselho Nacional de Saúde - CNS, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 75 

do Adolescente - CONANDA e com o Conselho Nacional dos Direitos Humano – CNDH, no dia 76 

17 de setembro de 2020, de forma virtual; os Conselheiros/as integrantes do Grupo de Trabalho 77 

Povos Indígenas do Conselho Nacional de Assistência Social, dia 18 de setembro de 2020, de forma 78 

virtual; o Conselheiro Carlos Nambu – Câmara Técnica de Articulação e Monitoramento do 79 

Orçamento da Assistência Social, dia 02 de outubro de 2020, de forma virtual; o Conselheiro Marco 80 

Antonio da Silva Cruzeiro – 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite – CIT, no 81 

dia 07 de outubro de 2020; os Conselheiros/as integrantes da Mesa Diretora para Reunião 82 

Trimestral do Conselho Nacional de Assistência Social, dia 15 de outubro de 2020, de forma 83 

virtual; os Conselheiros/as integrantes do GT para Consolidação de Propostas de Aprimoramento do 84 

Programa Primeira Infância do SUAS, no dia 16 de outubro de 2020, de forma virtual; o Presidente 85 

Miguel Ângelo Gomes Oliveira - Participou da Semana de Imersão FGV, dia 18 de outubro de 86 

2020; os Conselheiros/as integrantes da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e 87 

Transferência de Renda do Conselho Nacional de Assistência Social, dia 19 de outubro de 2020, de 88 

forma virtual; os Conselheiros/as integrantes da Comissão de Consolidação e Avaliação Final das 89 
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Ações de Implementação das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, dia 90 

20 de outubro de 2020, de forma virtual; os Conselheiros/as foram convocados para 290ª Reunião 91 

Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro 92 

de 2020, de forma virtual. 3. E-mails enviados aos conselheiros do CNAS: Informes da 289ª 93 

Reunião Ordinária virtual do CNAS; Apresentação referente ao Balanço do Pacto de 94 

aprimoramento do SUAS – Gestão Municipal 2014/2017; Nota Pública de Apoio e Nota de 95 

Manifestação do CNAS - PLOA 2021 e Nota referente ao Déficit Orçamentário da Política de 96 

Assistência Social, aprovada em agosto; Memórias das Comissões aprovadas pela plenária da 289ª 97 

Reunião Ordinária do CNAS; E-mail da Subcomissão de Drogas e Saúde Mental em comemoração 98 

ao Dia Mundial da Saúde Mental; Ofício sobre consulta pública do Caderno Acessuas Trabalho 99 

enviado pela Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS; Relatório de Representação na 100 

Câmara Técnica da CIT; Ata e degravação da 289ª Reunião Ordinária do CNAS; Pauta da 290ª 101 

Reunião Ordinária do CNAS. 4. Resoluções, Decretos, Leis e Portarias publicadas no DOU: 102 

Portaria Conjunta, de 14 de setembro de 2020, que regulamenta regras e procedimentos de 103 

requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da 104 

Assistência Social - BPC; Portaria nº 483, de 15 de setembro de 2020, que Altera a Portaria nº 443, 105 

de 17 de julho de 2020, que prorroga a suspensão de procedimentos operacionais e de gestão do 106 

Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, em 107 

decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, assim como determina a 108 

retomada das atividades que indica; Decreto nº 10.488, de 16 de setembro de 2020, regulamenta a 109 

Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, que institui o auxílio emergencial residual 110 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 111 

Coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 112 

2020, e dá outras providências; Portaria nº 491, de 16 de setembro de 2020, que regulamenta os 113 

procedimentos de que trata o Decreto nº 10.488/2020, a respeito do auxílio emergencial residual 114 

instituído pela Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020; Decreto nº 10.490, de 17 de 115 

setembro de 2020, que institui a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos e o Comitê Gestor da 116 

Rede Brasileira de Bancos de Alimentos; Resolução nº 17, de 18 de setembro de 2020, que divulga 117 

a listagem completa das Resoluções vigentes do Conselho Nacional de Assistência Social em 118 

cumprimento ao art. 12 do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019; Portaria nº 503, de 14 de 119 

outubro de 2020, publica a listagem de atos normativos inferiores a decreto vigentes e que serão 120 
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objeto da revisão e consolidação normativas de que trata o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro 121 

de 2019, no âmbito do Ministério da Cidadania; Portaria nº 508, de 19 de outubro de 2020, que 122 

prorroga os prazos da Portaria nº 469, de 21 de agosto de 2020, que prorrogou os prazos das 123 

Portarias nº 419, de 22 de junho de 2020, que dispõe da preservação das entidades de assistência 124 

social no âmbito da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e nº 125 

427, de 29 de junho de 2020, que trata da retomada dos procedimentos de inscrição no Cadastro 126 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, face ao estado de emergência de saúde pública 127 

de importância nacional decorrente do Coronavírus (Covid-19).  5. CNAS Informa: Orçamento da 128 

Assistência Social para 2021 pode ter uma redução de mais de 50%;  Redução no orçamento da 129 

Assistência social para 2021 preocupa o CNAS; Sistema de Atos Normativos da Assistência Social; 130 

Censo SUAS 2020 está aberto para preenchimento; Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS e 131 

CAS/DF acontecerá nesta quinta-feira dia 15 de outubro; 6. Notas CNAS: Nota Pública de apoio ao 132 

Manifesto público da Organização Nacional de Cegos do Brasil sobre “Indignação e solicita a 133 

adoção de providências por parte das autoridades constituídas, em virtude da nova cédula de R$ 134 

200,00 (duzentos reais) não dispor de requisitos mínimos de acessibilidade que facilitem a 135 

identificação por pessoas com deficiência visual; Nota de Manifestação do CNAS - PLOA 2021; e 136 

Nota referente ao Déficit Orçamentário da Política de Assistência Social. 7. Outros: A Secretária-137 

Executiva Substituta Mirian Queiroz participou da Semana de Imersão FGV, dia 18 de outubro de 138 

2020. 8. Aniversariantes do mês de outubro: dia 11/10 – Conselheiro Márcio Fernandes Maurício; 139 

dia 21/10 – Conselheiro Aguinaldo Humberto Leal; 25/10 – Conselheira Célia Maria de Souza 140 

Melo Lima. O Conselheiro Marco Antonio da Silva Cruzeiro, Representante da Federação Nacional 141 

dos Assistentes Sociais – FENAS, solicitou que fosse incluída a sua participação na Reunião do 142 

Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio no dia 14 de 143 

outubro de 2020 e o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira também solicitou a inclusão da sua 144 

participação na entrega preliminar da proposta de Diretrizes para a Atuação da Política de 145 

Assistência Social no Contexto de Emergência Socioassistencial realizada no dia 19 de outubro de 146 

2020 pela SNAS, informando que esse documento entrará em consulta pública entre os dias 26 de 147 

outubro a 22 de novembro de 2020 e será aprovado posteriormente por este Conselho. A 148 

Conselheira Aldenora Gomes González, Vice-Presidente do CNAS e Representante do Instituto 149 

EcoVida, cumprimentou a todos e registrou que o Instituto EcoVida completou 16 anos de 150 

existência no dia 15 de outubro de 2020, externando a sua alegria por esta data. Explanou que estão 151 
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sendo realizada uma série de lives nesse mês, apresentando a sua programação e convidando os 152 

conselheiros a participarem. A Conselheira Valneide Nascimento dos Santos, Representante do 153 

Instituto Nacional Afro Origem – INAO, arrazoou que o INAO está participando ativamente de 154 

todas as atividades do Outubro Rosa e informou que as comemorações do Mês da Consciência 155 

Negra serão iniciadas no dia 10 de novembro até o dia 20 de novembro de 2020. A Conselheira 156 

Sílvia Regina Santos, Representante da Fundação Projeto Pescar, notificou que o estado do Rio 157 

Grande do Sul realizou cinco rodas de conversas capitaneadas pela Frente em Defesa do SUAS 158 

Gaúcha, em que foi construída uma carta aberta sobre o SUAS que desejam nos municípios, 159 

realizando a sua leitura. O Conselheiro Clóvis Alberto Pereira, Representante da Organização 160 

Nacional de Cegos do Brasil – ONCB, destacou a participação da ONCB no evento promovido pelo 161 

Instituto EcoVida no dia 20 de outubro de 2020 em comemoração aos seus 16 anos e informou que 162 

a ONCB reuniu as suas entidades filiadas, delegados e secretários temáticos para dialogar sobre a 163 

Política Nacional de Educação Especial no dia 19 de outubro de 2020 e que, juntamente com a 164 

Defensoria Pública de São Paulo e do Distrito Federal, entrou com uma ação civil pública contra o 165 

Banco Central do Brasil em relação às cédulas de R$200,00 que não são acessíveis para as pessoas 166 

com deficiência. Iniciando os informes da SNAS, a Sra. Mariana de Souza Machado Neris, 167 

Secretária Nacional de Assistência Social, cumprimentou os presentes e explanou que todos os 168 

documentos e as decisões tomadas no âmbito federal estão sendo divulgadas no Blog da Rede 169 

SUAS. Informou que Caderno de Orientações Técnicas do Programa Acessuas Trabalho e o 170 

documento preliminar de Diretrizes para Atuação da Política de Assistência Social em Contexto de 171 

Emergência Socioassistencial estão em consulta pública, colocando à SNAS a disposição para 172 

realizar uma discussão mais aprofunda do documento de diretrizes e solicitando ao CNAS que 173 

avalia a possibilidade de realizar essa discussão ainda nesse exercício. Discorreu que Censo SUAS 174 

2020 já está disponível para preenchimento, destacando que nessa edição foi incluído um campo 175 

especial relacionado à Covid-19. Notificou sobre a Portaria Conjunta nº 07 MC/INSS, de 14 de 176 

setembro de 2020, que regulamenta regras e procedimentos de requerimento, concessão, 177 

manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada – BPC, destacando que os aspectos de 178 

avaliação e a análise social e médica estão preservados. Salientou que a Câmara Técnica de 179 

Articulação e Monitoramento do Orçamento da Comissão Intergestores Tripartite – CIT já se reuniu 180 

e deverá se reunir novamente para encaminhar a articulação junto ao Congresso Nacional. A 181 

Conselheira Thaís Serra de Vasconcellos, Representante do Ministério da Cidadania, complementou 182 
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os informes da SNAS relatando sobre a publicação da Portaria MC nº 508, de 19 de outubro de 183 

2020, que prorroga os prazos da Portaria nº 469, de 21 de agosto de 2020, que prorrogou os prazos 184 

das Portarias nº 419, de 22 de junho de 2020, que dispõe da preservação das entidades de assistência 185 

social no âmbito da rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e nº 186 

427, de 29 de junho de 2020, que trata da retomada dos procedimentos de inscrição no Cadastro 187 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, face ao estado de emergência de saúde pública 188 

de importância nacional decorrente do Coronavírus, Covid-19. Seguindo para a apreciação das 189 

minutas de resolução de recriação dos subcolegiados, realizou-se a leitura do parecer da 190 

CONJUR/MC que indicou a necessidade de fazer alguns ajustes e em seguida, da minuta de 191 

resolução que institui a Comissão de Acompanhamento dos Benefícios da Política Nacional de 192 

Assistência Social e Transferência de Renda. O Conselheiro André Rodrigues Veras, Representante 193 

do Ministério da Cidadania, destacou que as reuniões preferencialmente devem ser realizadas por 194 

videoconferência de acordo com o Decreto nº 9.759/2019 confirmadas pelo Decreto nº 10.146/2020 195 

e em caráter excepcional, de forma presencial. Por se tratar de um ponto sensível, lembrou que foi 196 

vinculada realização de reuniões por videoconferência ao período de enfrentamento à pandemia, 197 

alertando que poderá haver um novo apontamento da CONJUR/MC de que essa questão deve ser 198 

revista. Comentou que a redação do art. 8º foi aperfeiçoada, destacando o quórum para aprovação 199 

das decisões e indicando como proceder em caso de empate. Registrou que todas essas sugestões 200 

foram replicadas em todos os subcolegiados, exceto, da Presidência Ampliada que possui 201 

características particulares. O Conselheiro Marco Antonio da Silva Oliveira ponderou que possui 202 

uma série de dúvidas em relação ao parecer da CONJUR/MC, afirmando que não se senti 203 

confortável em fazer a aprovação das minutas. Solicitou autorização para remeter o parecer a uma 204 

assessoria jurídica externa e salientou que o modelo virtual incapacita o exercício do controle social 205 

efetivo e transparente. O Carlos Nambu, Representante da Inspetoria São João Bosco – ISJB, 206 

entendeu que deverá ter uma deliberação do plenário para justificar a realização de reuniões 207 

presenciais e que os consensos e os dissensos devem ser levados à plenária, sugerindo suprimir os 208 

parágrafos 1º e 2º do art. 8º. A Conselheira Irene Rodrigues da Silva, Representante da 209 

Confederação dos (as) Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal - CONFETAM-CUT, 210 

entendeu que seria necessário um momento da sociedade civil para estudar melhor esse parecer, 211 

sugerindo realizar uma reunião extraordinária do CNAS para apreciação dessas minutas. O 212 

Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira lembrou que foi realizada uma reunião extraordinária da 213 
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Mesa Diretora para debater esse parecer, sendo que foi deliberado que esse documento fosse 214 

encaminhado aos coordenadores dos subcolegiados. A Vice-Presidente Aldenora Gomes González 215 

registrou que a reunião extraordinária da Mesa Diretora apenas aconteceu devido à sua provocação 216 

e ponderou que os conselheiros deveriam ter recebido esse documento com antecedência. Destacou 217 

que esse colegiado está sendo muito prejudicado com a publicação de decretos e intuiu que 218 

poderiam fazer um debate específico sobre esse parecer, inclusive, com a presença de outros atores. 219 

Externadas todas as opiniões e manifestações, a Vice-Presidente Aldenora Gomes González 220 

informou que a sociedade civil está sugerindo que a apreciação das minutas de resolução de 221 

recriação dos subcolegiados seja incluída na pauta da 291ª Reunião Ordinária do CNAS. O 222 

Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira colocou a proposta em votação, a qual foi aprovada por 223 

unanimidade. Seguindo para a apresentação do resultado do Censo SUAS 2019, o Sr. Paulo 224 

Eugenio Clemente Júnior, Coordenação-Geral de Planejamento e Vigilância Socioassistencial do 225 

Departamento de Gestão do SUAS, cumprimentou a todos e explicou o que é o Censo SUAS, 226 

destacando os seus participantes e suas etapas. Relatou que, em 2019, preencheram o Censo SUAS: 227 

8.357 CRAS, 2.722 CREAS, 1.664 Centros-Dia; 8.056 Centros de Convivência; 5.768 Unidades de 228 

Acolhimento e 228 Centros Pop. Detalhou o número de unidades que preencheram e o percentual 229 

de preenchimento segundo a região e o porte, salientando que houve um crescimento significativo 230 

de preenchimento em todas as unidades socioassistenciais nos últimos 10 anos. Explicou sobre as 231 

formais possíveis de realizar o download das bases de dados, questionários, manuais e tabelas e 232 

como acessar o Censo SUAS, finalizando a sua apresentação. Abrindo para manifestações, a 233 

Conselheira Thaís Serra de Vasconcellos questionou se é possível ter os dados específicos das 234 

entidades que trabalharam com os venezuelanos e o Sr. Paulo Eugenio Clemente Júnior explicou 235 

que é possível ter os dados preenchidos de quaisquer unidades. O Conselheiro Marcos Maia 236 

Antunes, Representante do Ministério da Cidadania, acrescentou que o Censo SUAS possibilita 237 

saber quais são as atividades principais que são exercidas por cada um dos trabalhadores do SUAS. 238 

O Conselheiro Marco Antonio da Silva Cruzeiro indagou se os dados podem ser desdobrados por 239 

municípios e o Conselheiro Marcos Maia Antunes explicou que os dados estão especificados por 240 

equipamentos e pode ser filtrado por município. O Sr. Paulo Eugenio Clemente Júnior 241 

complementou que todos os dados não podem ser agrupados por municípios dado o volume de 242 

trabalho. A Conselheira Rozangela Borota Teixeira, Representante da Federação Brasileira de 243 

Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA, questionou se existe alguma 244 
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perspectiva do Censo SUAS contemplar outras unidades que ofertam ações socioassistenciais e o 245 

Sr. Paulo Eugenio Clemente Júnior explanou que a principal dificuldade de elaborar um 246 

questionário para outras ofertas é o cadastramento em uma base comum, ponderando que estão 247 

integrando paulatinamente essas ofertas no CADSUAS. A Conselheira Edna Aparecida Alegro, 248 

Representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi – FENAPESTALOZZI, alertou 249 

que os dados dos Centros-Dia estão inconsistentes, uma vez que não existe o número apresentado 250 

para pessoas com deficiência e o Sr. Paulo Eugenio Clemente Júnior postulou que estão incluindo 251 

no questionários questões que possibilite distinguir as entidades que executam habilitação e 252 

reabilitação daquelas que executam serviços de pessoas com deficiência e os Centros-Dia 253 

completos. A Conselheira Edna Aparecida Alegro colocou a FENAPESTALOZZI à disposição para 254 

melhorar essa identificação. A Conselheira Vânia Maria Machado, Representante da Federação 255 

Nacional dos Psicólogos – FENAPSI, indagou se pode ser disponibilizado o dado de quais 256 

municípios e conselhos não responderam o Censo SUAS para que possam trabalhar para atingir 257 

100% do preenchimento e o Sr. Paulo Eugenio Clemente Júnior compreendeu que podem melhorar 258 

a divulgação dos dados do não preenchimento. Adiantou que o maior déficit na composição dos 259 

conselhos está relacionada à representação dos trabalhadores e em seguida, dos usuários. 260 

Prosseguindo para o relato da proposta de pauta da 291° Reunião Ordinária do CNAS e outros, a 261 

Sra. Mirian da Silva Queiroz, realizou a leitura da memória da Reunião Virtual Extraordinária da 262 

Mesa Diretora, realizada no dia 5 de outubro de 2020, elencando os participantes e os membros da 263 

Secretaria-Executiva presentes. Discorreu que foram debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. 264 

Resoluções de criação dos Subcolegiados do CNAS. Encaminhamentos: 01) Que os pareceres da 265 

CONJUR sejam enviados aos coordenadores das respectivas comissões; 02) Incluir na pauta da 266 

Comissão de Normas a alteração das resoluções de criação dos subcolegiados para as adequações 267 

aos pareceres da CONJUR; 03) Será sugerido, no início da reunião do pleno, que este item seja o 268 

primeiro ponto de pauta; 04) Adequação da pauta será de acordo com a reunião plenária realizada 269 

em junho de 2019. Item 2. Audiência com a Secretária Nacional de Assistência Social e o Secretário 270 

Especial do Desenvolvimento Social para tratar da garantia da eficiência do funcionamento do 271 

CNAS. Encaminhamento: Secretaria-Executiva entrará em contato com a chefe de gabinete para 272 

verificar sobre o ofício encaminhado. Item 3. Resolução de alteração/substituição de conselheiros 273 

na Comissão de Política e de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência Social. 274 

Encaminhamento: Aguardar a sugestão do governo para ser publicada uma resolução com todas as 275 
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modificações. Item 4. Apresentação do CNAS na Semana da Imersão Federal FGV, no dia 8 de 276 

outubro, das 13h30 às 15h. Encaminhamentos: 01) Informar a FGV que o CNAS não discutiu o 277 

assunto e se o convite permanecer para tratar sobre o Auxílio Emergencial, o CNAS deve declinar 278 

ao convite, caso o coordenador do curso queira que o Conselho trate sobre a sua estruturação, o 279 

Conselho deve confirmar presença; 02) Que o CNAS paute sobre o Auxílio Emergencial na reunião 280 

plenária. Item 5. Manifestação do CNAS sobre a PLOA 2021 e a nota sobre o déficit orçamentário 281 

2020 seja enviado para o FONACEAS, FONSEAS, CONGEMAS E CEAS. Item 6. Reunião 282 

Trimestral e Reunião Regional: 6.1 Fazer um roteiro para o momento da apresentação dos CEAS e 283 

CAS/DF sobre a Covid-19 na Reunião Trimestral. A Secretaria-Executiva enviará para a Mesa 284 

Diretora as sugestões. Abrindo para destaques e não havendo nenhum comentário, a memória da 285 

Reunião Virtual Extraordinária da Mesa Diretora foi aprovada por unanimidade. Seguindo, realizou 286 

a leitura da memória da Reunião Virtual da Mesa Diretora realizada no dia 19 de outubro de 2020, 287 

expondo os participantes e membros da Secretaria-Executiva presentes. Relatou que foram 288 

debatidos os seguintes itens de pauta. Item 1. E-mail do CMAS de Belo Horizonte/MG sobre a 289 

proporcionalidade da representação da sociedade civil. Encaminhamento: A Secretaria-Executiva 290 

elaborará uma minuta de resposta baseada no Art. 3º da LOAS para apresentar a Mesa Diretora por 291 

e-mail/whatsapp para validação, e em seguida, o assunto será discutido nas Reuniões Regionais do 292 

CNAS (indicando a data da regional sudeste). Item 2. A Fundação Demócrito Rocha encaminha 293 

Projeto Ações Integradas de Educomunicação para Prevenção ao Suicídio e da Automutilação, 294 

realizado em parceria da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação - Ministério da Saúde do 295 

Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde. Encaminhamento: A Secretaria-Executiva deverá 296 

solicitar mais informações e um briefing sobre o projeto à Secretaria de Gestão do Trabalho e da 297 

Educação do Ministério da Saúde até amanhã (dia 20/10) para compartilhar no pleno na quarta-298 

feira. Se aprovado no Pleno, fazer CNAS Informa. Item 3. Pauta da próxima reunião da Mesa 299 

Diretora Ampliada - Comitê Covid-19. Encaminhamento: Apresentar a memória da reunião da 300 

Mesa Diretora - Comitê Covid 19 aos integrantes e, seguidamente será discutido a data e pauta da 301 

próxima reunião. Item 4. Convites: 4.1. Resposta do CNDH à solicitação de esclarecimentos do 302 

CNAS sobre a indicação de representantes para compor a Comissão Especial do Conselho Nacional 303 

dos Direitos Humanos: Conselheiros Indicados: Aldenora Gomes González (Titular) e Irene 304 

Rodrigues da Silva (Suplente). Encaminhamento: Acata as indicações. Em todas as reuniões os 305 

conselheiros deverão trazer informes das representações que fazem parte sobre o que está em 306 
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debate. 4.2. O CNDH enviou convite para a 13ª Reunião da Subcomissão de Política de Drogas e 307 

Saúde Mental, realizada no dia 28 de setembro, das 10h às 12h. Ofício recebido em 25/9. 308 

Encaminhamento: Os conselheiros serão consultados pra verificar quais trabalham com essa pauta e 309 

quais tem disponibilidade. Incluir essa informação nos Informes da Presidência e SE/CNAS. Item 5. 310 

Informes e encaminhamentos da Reunião Trimestral. Encaminhamento: A Secretaria-Executiva do 311 

CNAS marcará reunião com SNAS, FNAS e SPOG para avaliar melhor momento de realizar live de 312 

orientação em relação ao processo de prestação de contas dos recursos extraordinários. Item 6. 313 

Informes: 6.1. Ofício-Circular nº 120/2020/GM/MC, por meio do qual  encaminha a Nota Técnica 314 

nº 4 da Ouvidoraa-Geral desta Pasta, acompanhado do Guia de Boas Práticas para Implementação 315 

na Administração Pública Federal da Lei Geral de Proteção de Dados e a proposta de Plano de 316 

Adequação e Governança do Ministério da Cidadania à LGPD, solicitando que seja 317 

implementado fluxo de tratamento de dados pessoais e pessoais sensíveis que recepciona ou 318 

solicita, em observância à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Encaminhamento: Enviar aos 319 

conselheiros da Mesa por e-mail; 6.2. E-mail do professor da Fundação Getúlio Vargas - FGV 320 

André Cavaller Guzzi agradecendo a participação do Presidente do CNAS Miguel Ângelo Oliveira 321 

na Semana da Imersão FGV, dia 08 de outubro; 6.3. Ofício PR/RJ/APLO/Nº10600/2020 do 322 

Ministério Público Federal do Rio de Janeiro recebido no dia 29 de setembro, pelo qual comunica 323 

sobre procedimento instaurado na Procuradoria da República do Rio de Janeiro que visa apurar a 324 

regularidade do pagamento de parcelas de cofinanciamento do SUAS por parte da União; 6.4. 325 

Ofício nº 937/2020/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC pelo qual responde a solicitação de audiência do 326 

CNAS à Secretária Nacional de Assistência Social para tratar da garantia da eficiência do 327 

funcionamento do CNAS. A Secretaria Nacional comunica que a solicitação foi acolhida e propõe a 328 

realização da agenda no dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira, das 17h às 18h. Item 7. Informe e 329 

encaminhamentos das reuniões das Comissões para deliberação da Mesa Diretora: 7.1. Comissão de 330 

Acompanhamento aos Conselhos: Apresentação do detalhamento das reuniões regionais. Proposta 331 

de abertura das reuniões começarem às 9h. Datas: 17/11/2020 (confirmar a região), 18/11/2020 332 

(confirmar a região), 24/11/2020 (Sul/Sudeste) e 25/11/2020 (Nordeste). Encaminhamento: 333 

Construir subsídios para live aos conselhos de assistência social durante a Reunião Regional, no 334 

Tema 02: “Prestação de contas dos recursos extraordinários das Portarias nº 369 e 378 (Convidar: 335 

FNAS); 7.2. Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social: Encaminhar aos 336 

conselheiros do CNAS a apresentação do PPA realizada pela SNAS (consultar a Mesa Diretora). 337 
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Encaminhamento: De acordo. 7.3. Comissão de Normas da Assistência Social: Sugerir que a 338 

Presidência Ampliada debata sobre o Artigo 7º da minuta de resolução da PA. Encaminhamento: 339 

Aguardar o relato da CN no pleno. 7.4. Comissão de Política: 7.4.1. GT Primeira Infância no 340 

SUAS: O GT propõe o remanejamento da data da Oficina para o dia 23 de novembro, no período de 341 

14h as 18h, considerando que a data prevista anteriormente - 20/11 é feriado em muitos municípios 342 

brasileiros por ser o dia da Consciência Negra. 7.4.2. Reunião Ordinária do CNAS: Proposta de que 343 

os relatórios trimestrais do Programa Primeira Infância no SUAS sejam apresentados primeiro no 344 

âmbito da Comissão de Política, de forma a se ter uma discussão mais aprofundada e qualificada, e 345 

relatado posteriormente no Pleno do CNAS (a exemplo do que acontecem nas outras Comissões: 346 

Normas discute o relatório trimestral de certificação; Financiamento, o orçamento e os relatórios 347 

trimestrais de prestação de contas etc.). Obs.: Hoje o Relatório do Programa Primeira Infância no 348 

SUAS é apresentado diretamente no Pleno. Encaminhamento: De acordo. Item 8. Pauta da 291ª 349 

Reunião do CNAS - Novembro/2020: Dia 09/11/2020 – Reunião de Comissões: 9h30 às 12h - 350 

Reunião conjunta da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos e Comissão de Normas da 351 

Assistência Social; 14h às 16h - Reunião da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos e 352 

Reunião da Comissão de Normas da Assistência Social; 9h30 às 16h - Reunião da Comissão de 353 

Política; 16h às 18h - Reunião da Presidência Ampliada. Dia 10/11/2020 – Reunião de Comissões: 354 

9h30 às 16h - Reunião da Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social.  Dia 355 

11/11/2020 – Plenária: 9h30 às 10h - Aprovação da ata da 290ª Reunião Ordinária do CNAS e da 356 

pauta da 291ª Reunião Ordinária do CNAS; 10h às 11h - Informes da Presidência/Secretaria-357 

Executiva, MC, FONSEAS, CONGEMAS, CIT e Conselheiros; 11h às 12h30 - Apresentação sobre 358 

Covid-19 (sobre os temas e informações que impactam direta ou indiretamente na Política de 359 

Assistência Social); 14h às 18h – a definir. Dia 12/11/2020 – Plenária: 9h30 às 10h30 - Relato da 360 

Presidência Ampliada; 10h30 às 11h30 - Relato da reunião da Comissão de Financiamento e 361 

Orçamento da Assistência Social; 11h30 às 12h30 - Relato da reunião da Comissão de Política da 362 

Assistência Social; 14h às 16h30 - Relato da reunião da Comissão de Normas da Assistência Social 363 

e Relato da reunião da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos e Comissão de Normas da 364 

Assistência Social; 16h30 às 17h30 - Relato da reunião da Comissão de Acompanhamento aos 365 

Conselhos da Assistência Social. Dia 17 e 18/11/2020 – Reuniões Regionais. Dia 24 e 25/11/2020 – 366 

Reuniões Regionais. A Conselheira Rozangela Borota Teixeira sugeriu que fosse realizada uma 367 

discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no CNAS e que todos os documentos citados no 368 
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subitem 6.1 fossem disponibilizados para os conselheiros. O Presidente Miguel Ângelo Gomes 369 

Oliveira colocou as sugestões em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Ponderou que o 370 

horário de 14h as 18h do dia 11 de outubro de 2020 poderá ser utilizado para apreciação das 371 

minutas de recriação dos subcolegiados. A Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima solicitou 372 

que a oficina proposta pelo GT Primeira Infância no SUAS fosse incluída na pauta e a Conselheira 373 

Tânia Mara Garib relatou que os membros da Comissão de Consolidação e Avaliação Final das 374 

Ações de Implementação das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de Assistência Social 375 

possuem o entendimento que seria necessário realizar uma reunião de um dia inteiro no dia 4 de 376 

novembro de 2020, o que foi aprovado. O Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira sugeriu incluir 377 

a análise do documento preliminar de Diretrizes para Atuação da Política de Assistência Social em 378 

Contexto de Emergência Socioassistencial após a apreciação das minutas de resolução de recriação 379 

dos subcolegiados, caso haja disponibilidade de tempo, o que foi aprovado. Realizadas algumas 380 

discussões sobre a necessidade de realizar convocação célere da 12ª Conferência Nacional de 381 

Assistência Social e da sua Comissão de Organização pela Comissão de Consolidação e Avaliação 382 

Final das Ações de Implementação das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de Assistência 383 

Social, os conselheiros consensuaram que será analisada a resolução de criação da Comissão a fim 384 

de que se confirme a existência dessa competência e que será realizada uma reunião extraordinária 385 

da Mesa Diretora com a Secretaria-Executiva para que sejam apresentados os subsídios para 386 

convocação da Conferência Nacional, sendo que a pauta da 292ª Reunião Ordinária do CNAS será 387 

destinada para este debate diante a pauta extensa da próxima reunião. Feitas as alterações aprovadas 388 

na pauta da 291ª Reunião Ordinária do CNAS, o Conselheiro Carlos Nambu observou que existe a 389 

necessidade de definir quais serão os conselheiros que participarão da 13ª Reunião da Subcomissão 390 

de Políticas de Drogas e Saúde Mental. Não havendo nenhuma manifestação, o Presidente Miguel 391 

Ângelo Gomes Oliveira solicitou que os conselheiros que se identifiquem com a pauta entrem em 392 

contato com a Secretaria-Executiva para indicação dos seus nomes. Finalizadas as manifestações, a 393 

memória da Reunião Virtual da Mesa Diretora realizada no dia 19 de outubro de 2020 foi aprovada 394 

por unanimidade. Passando ao relatório final do Grupo de Trabalho Povos Indígenas, a Vice-395 

Presidente Aldenora Gomes González realizou a sua leitura destacando as principais ações 396 

realizadas pelo grupo e seus anexos e apresentou a Minuta de Resolução que dispõe sobre acesso de 397 

famílias pertencentes a Povos Indígenas nos benefícios e serviços ofertados no âmbito da Rede 398 

Socioassistencial. A Conselheira Thaís Serra de Vasconcellos sugeriu que a minuta de resolução 399 



 15 

fosse trabalhada na Comissão de Normas e o Conselheiro Carlos Nambu entendeu que essa 400 

proposta de resolução é muito específica, propondo que seja encaminhada e analisada pelos 401 

membros da Comissão de Normas para apreciação no segundo dia de reunião. Feito um breve 402 

debate sobre a necessidade da minuta de resolução ser analisada pela Comissão de Normas antes de 403 

ser aprovada pelo pleno do CNAS, o Conselheiro André Rodrigues Veras comprometeu-se em 404 

realizar a análise da proposta para aprovação do pleno no final do segundo dia de reunião. Seguindo 405 

para o relato da discussão sobre a pandemia da Covid-19, a Sra. Mirian da Silva Queiroz executou a 406 

leitura da memória da reunião da Mesa Ampliada – Comitê Covid-19 elencando os conselheiros e 407 

membros da Secretaria-Executiva presentes e arrazoou que foram debatidos os seguintes itens de 408 

pauta: Item 1. Informes: Participação da Vice-Presidente Aldenora Gomes González na audiência 409 

virtual entre o Presidente e membros da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e os 410 

presidentes do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); Conselho Nacional dos Direitos 411 

da Criança e do Adolescente (CONANDA) e Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), no 412 

dia 17 de setembro de 2020, às 10h, pela plataforma Zoom. Item 2. Apreciação da memória da 413 

última reunião da Mesa Diretora Ampliada - Comitê Covid-19, realizada em junho/2020. 414 

Encaminhamentos: 01) Enviar oficio aos conselhos de assistência social, reforçando a necessidade 415 

de acompanhamento das ações sociais e de saúde frente aos recursos repassados; 02) Os 416 

conselheiros farão uma revisão do que já foi realizado no Plano do Comitê – Covid-19, para justar 417 

ações já superadas, em andamento e incluir novos temas. Item 3. Apreciação da resposta da SNAS 418 

quanto ao ofício do CNAS que encaminhou a memória e solicitou informações. Encaminhamentos: 419 

01) Sugerir a inclusão como ponto de pauta permanente nas Reuniões Ordinárias do pleno do 420 

CNAS, durante o período da pandemia da Covid-19, sobre os temas e informações que impactam 421 

direta ou indiretamente na Política de Assistência Social; 02) Solicitar aos FONSEAS e 422 

CONGEMAS sugestões de encaminhamento que venham a explicitar as dificuldades enfrentadas 423 

pelos requerentes do BPC em tempo de pandemia, bem como informar a SNAS/DBA casos 424 

concretos de problemas evidenciados na obtenção do benefício; 03) Solicitar que a SNAS/DBA que 425 

agilize o encaminhamento aos municípios e aos estados da Nota Técnica sobre o BPC e da relação 426 

de beneficiários do chamado “B16”. Item 4. E-mail recebido em 28 de setembro de 2020, do 427 

Conselho Municipal de Alvorada, que solicita orientações sobre como proceder nas visitas de 428 

fiscalização para manutenção das inscrições no CMAS devido ao período de calamidade pública no 429 

enfrentamento da Covid-19. Encaminhamento: A Secretaria-Executiva irá minutar uma orientação 430 
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para apreciação dos conselheiros da Mesa Diretora. Item 5. Ofício nº 371/2020/MNPCT/SNPG, 431 

recebido em 22 de maio de 2020, que trata da Nota Técnica 06/2020 Mecanismo Nacional de 432 

Prevenção e Combate à Tortura que versa sobre Medidas Referentes à Covid-19 em Instituições de 433 

Longa Permanência de Idosos (ILPIs), que solicita ampla divulgação no âmbito do Conselho 434 

Nacional, bem como, em suas instâncias estaduais e municipais, em especial, aqueles setores 435 

responsáveis pela pauta da assistência à pessoa idosa, bem como, das ILPIs. Encaminhamento: O 436 

CNAS irá atender à solicitação de divulgação. Item 6. Ofício CMAS nº 34/2020 do CMAS de 437 

Blumenau/SC, que relata a preocupação com relação à situação das Organizações da Sociedade 438 

Civil inscritas naquele município. Encaminhamento: A Secretaria-Executiva irá minutar uma 439 

orientação para apreciação dos conselheiros da Mesa Diretora. Item 7. Pauta da próxima reunião. 440 

Encaminhamento: A pauta será construída pela Mesa Diretora do dia 19 de outubro de 2020. Diante 441 

o horário avançado, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira sugeriu encerrar a reunião, 442 

esclarecendo que os itens não apreciados da pauta do dia serão transferidos para o período da manhã 443 

do segundo dia de reunião. ENCERRAMENTO 21/10/2020: Havendo consenso realização à 444 

sugestão, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira encerrou o primeiro dia da 290ª Reunião 445 

Ordinária do CNAS, agradecendo a presença de todos. ABERTURA 22/10/2020: O Presidente 446 

Miguel Ângelo Gomes Oliveira iniciou o segundo dia da 290ª Reunião Ordinária do CNAS 447 

cumprimentando a todos e solicitou que a Secretária-Executiva Substituta do CNAS realizasse a 448 

verificação do quórum.  Verificado o quórum, apresentou a pauta definida para esse dia e seguiu 449 

para o relato do Quadro de Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de 450 

Assistência Social. A Conselheira Tânia Mara Garib realizou a leitura da memória da Reunião da 451 

Comissão de Consolidação e Avaliação Final das Implementações das Deliberações da 11ª 452 

Conferência Nacional de Assistência Social, realizada no dia 20 de outubro de 2020, elencando os 453 

conselheiros, participantes e membros da Secretaria-Executiva presente. Relatou que foram 454 

debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. Informe; Item 2. Leitura e ajuste da pauta; Item 3.  455 

Análise e encaminhamentos do Quadro Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência 456 

Nacional de Assistência Social. Continuidade da avaliação e monitoramento das deliberações da 11ª 457 

Conferência Nacional de Assistência Social. Item 4.  Discussão sobre recomendação de preparo de 458 

resolução de convocação da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. Encaminhamentos: 459 

01) Propor uma reunião extraordinária com o pleno do CNAS para apreciação e aprovação de 460 

minuta da resolução a ser apresentada pela Comissão de Monitoramento no mês de novembro e 461 
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minuta de resolução da criação da Comissão Organizadora da 12ª Conferência Nacional de 462 

Assistência Social no mês de dezembro de 2020; 02) Enviar a todos os conselheiros da Comissão a 463 

resolução de convocação/criação da Comissão Organizadora da 11ª Conferência; 03) Enviar a todos 464 

os conselheiros da Comissão os temas já tratados nas conferências anteriores; 04) Propor à Mesa 465 

Diretora a realização de uma reunião extraordinária dia 04 de novembro de 2020 (manhã e tarde), 466 

da análise e encaminhamentos do quadro monitoramento das deliberações da 11ª Conferência 467 

Nacional de Assistência Social. Item 5. Pauta de novembro: Continuidade da análise e 468 

encaminhamentos do Quadro Monitoramento das Deliberações da 11ª Conferência Nacional de 469 

Assistência Social; Construção do relatório final da Comissão; Construção de minuta de resolução 470 

de convocação da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. Seguindo para o relato da 471 

discussão sobre a apresentação do Balanço do Auxílio Emergencial – AE (CAD e EXTRACAD) e 472 

outros, realizada no dia 20 de outubro de 2020, a Conselheira Irene Rodrigues da Silva elencou os 473 

conselheiros, convidados e membros da Secretaria-Executiva presentes e discorreu que foram 474 

debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. Balanço do Auxílio Emergencial – AE (CAD e 475 

EXTRACAD). Encaminhamentos: 01) Disponibilizar a apresentação aos conselheiros do CNAS; 476 

02) Levar à consideração da Mesa Diretora a proposta de convidar, para a reunião do Pleno, o 477 

Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania para apresentar como se deu a implementação do 478 

Auxílio Emergencial no âmbito do MC e a interlocução com a Política de Assistência Social e um 479 

representante da sociedade civil para apresentar a avaliação do processo de implementação do 480 

Auxílio Emergencial sob o ponto de vista do controle social. Item 2. Informe sobre atualização dos 481 

dados do Auxílio Emergencial do público BPF. Encaminhamento: Disponibilizar a apresentação aos 482 

conselheiros do CNAS. Item 3.  Informe sobre a antecipação do Benefício de Prestação Continuada 483 

– BPC. Encaminhamento: Disponibilizar o link da apresentação aos conselheiros do CNAS. Item 4. 484 

Outros assuntos: 4.1.  Informe sobre a finalização do Curso EAD. Encaminhamentos: 01) Enviar 485 

ofício à SAGI, SNAS e SENARC agradecendo o esforço conjunto com o CNAS na produção do 486 

curso, confirmando o lançamento do curso e solicitando ampla divulgação; 02) Propor ao CNAS 487 

ampla divulgação do curso por meio do CNAS Informa e nas mídias sociais do CNAS, a ser 488 

veiculada na primeira semana de novembro; 4.2. Ofício do Conselho de Assistência Social de 489 

Franca/SP sobre inserção de novas famílias no Programa Bolsa Família direcionada ao CNAS e à 490 

SENARC/MC. Encaminhamento: Enviar ofício para a SENARC/MC consultando se houve resposta 491 

ao demandante. Item 5. Reunião da Comissão em dezembro/2020 – Proposta de pauta: Fechamento 492 
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do Plano de Ação da Comissão; Debate sobre critérios e prazos para a concessão dos Benefícios 493 

Eventuais. A Conselheira Vânia Maria Machado acrescentou que também foi sugerida, como 494 

encaminhamento, a solicitação do conteúdo da resposta em relação ao Ofício do Conselho de 495 

Assistência Social de Franca/SP. Não havendo mais nenhuma manifestação, o relato da discussão 496 

sobre a apresentação do Balanço do Auxílio Emergencial – AE (CAD e EXTRACAD) e outros foi 497 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Carlos Nambu apresentou o relato da 498 

discussão sobre a situação da recomposição do orçamento 2020 e outros, realizada no dia 19 de 499 

outubro de 2020, expondo os conselheiros, convidados e membros da Secretaria-Executiva 500 

presentes. Indicou que foram debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. Apreciação do Relatório 501 

de Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, 3º 502 

trimestre (exercício 2020). Encaminhamentos: Aprovar o Relatório de Execução Orçamentária e 503 

Financeira do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, 3º trimestre (exercício 2020). Item 2. 504 

Estudo de Viabilidade de Inclusão de Ações Referentes a Estados e Municípios na Ação 8893. 505 

Encaminhamentos: 01) Que na próxima discussão sobre os parâmetros do orçamento seja retomada 506 

a discussão do Estudo de Viabilidade de Inclusão de Ações Referentes a Estados e Municípios na 507 

Ação 8893 e que se mantenha nas propostas do Manual de Emendas Parlamentares o seguinte texto: 508 

“Nesse sentido, o CNAS vem interceder junto aos senhores membros do Congresso Nacional, 509 

especialmente, como integrante das comissões temáticas, visando à recomposição das dotações 510 

orçamentárias do SUAS, especialmente, aquelas destinadas ao cofinanciamento federal, à oferta de 511 

serviços e programas pelos municípios, estados e Distrito Federal, bem como, apoio à gestão do 512 

SUAS nas demais esferas.”; 02) Solicitar que a SNAS encaminhe o relato dos estudos em relação a 513 

essa pauta. Item 3. Orçamento 2020 (Discutir sobre a situação da recomposição do orçamento 514 

2020). Encaminhamentos: 01) Reiterar os ofícios para a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS; 515 

Comissão de Seguridade Social; Subcomissão de Assistência Social, Criança, Adolescente, Idoso e 516 

Pessoa com Deficiência; FONSEAS; CONGEMAS; FONACEAS; CEAS; e CAS/DF em relação à 517 

recomposição do orçamento de 2020 – crédito suplementar; 02) Solicitar à SNAS e debater a nova 518 

proposta de modelo de distribuição de recursos do cofinanciamento federal – pautar em novembro. 519 

Item 4. Apresentação do Plano Plurianual – PPA (2020-2023). Encaminhamentos: 01) Encaminhar 520 

aos conselheiros do CNAS a apresentação realizada pela SNAS (consultar a Mesa Diretora); 02) 521 

Solicitar à SNAS o cálculo dos indicadores, apresentando as metas físicas; 03) Pautar para 522 

novembro o debate referente ao monitoramento pelo CNAS. Item 5. Apreciação do PL 4012 de 523 
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2020 – que altera a Lei nº 8742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da 524 

Assistência Social e dá outras providências, para incluir competências originárias do Conselho 525 

Nacional de Assistência Social. Encaminhamento: Foi realizada a apreciação do PL 4012/2020 e 526 

houve a concordância em apoio ao PL, com manutenção do inciso XIV da LOAS e correção da 527 

numeração dos incisos propostos no PL (a partir do inciso XV). Item 6. Apreciação do Relatório da 528 

Ação 8249 – Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, 3º trimestre (exercício 2020). A 529 

comissão optou por pautar esse item na reunião de novembro. Item 7. Apreciação do Plano de Ação 530 

da Comissão de Financiamento e Orçamento – Gestão 2020/2022. Encaminhamento: Pautar em 531 

novembro a elaboração de ciclo de debates para a Comissão (Ação 8.1 do Plano de Ação). Item 8. 532 

Definição da pauta novembro/2020: Discussão sobre a situação da recomposição do orçamento 533 

2020; Apreciação e discussão da nova proposta de modelo de distribuição dos recursos do 534 

cofinanciamento federal; Debate e encaminhamentos referentes ao monitoramento do PPA pelo 535 

CNAS; Apreciação do Relatório da Ação 8249 – Funcionamento dos Conselhos de Assistência 536 

Social, 3º trimestre (exercício 2020); Discutir sobre o teor da Nota Técnica com esclarecimentos 537 

acerca do art. 2º da Portaria Conjunta nº 2/2020 que trata dos recursos de incremento temporário 538 

regulamentados na Portaria nº 378/2020; Elaboração de ciclo de debates para a Comissão (Ação 8.1 539 

do Plano de Ação). Realizada a leitura da minuta de resolução que dispõe sobre a aprovação do 540 

Relatório da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de Assistência Social – 541 

FNAS, 3º trimestre – exercício de 2020, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira colocou-a em 542 

regime de votação, sendo aprovada por unanimidade com 17 votos favoráveis. Não havendo mais 543 

nenhum comentário, o relato da discussão sobre a situação da recomposição do orçamento 2020 e 544 

outros foi aprovado por unanimidade. Seguindo ao relato da discussão sobre a apresentação do 545 

"Status" da atualização do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 546 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC e outros, realizada no dia 19 de 547 

outubro de 2020, a Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima elencou os conselheiros, 548 

convidados e membros da Secretaria-Executiva presentes e discorreu que foram debatidos os 549 

seguintes itens de pauta: Item 1. Status da atualização do Plano Nacional de Promoção, Proteção e 550 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – PNCFC. 551 

Encaminhamentos: 01) Enviar para conhecimento dos Conselheiros do CNAS a apresentação sobre 552 

o status do PNCFC; 02) A Comissão de Política do CNAS foi convidada a participar da Reunião 553 

Virtual Conjunta das Comissões de Política do CONANDA e do CNAS – dia 26 de outubro de 554 
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2020, das 14hs às 17hs, quando serão apresentados pelo IPEA os resultados preliminares do 555 

Processo de Avaliação em relação aos serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes ao 556 

longo dos anos subsequentes ao PNCFC. Este convite é também extensivo a outros membros do 557 

CNAS que desejarem participar dessa reunião. O prazo para os conselheiros confirmarem 558 

participação é até 23 de outubro, sexta-feira, às 14h, a ser encaminha para a Secretaria-Executiva do 559 

CNAS, por meio da Coordenação de Política (cnas.politica@cidadania.gov.br), que enviará a lista 560 

de confirmados, com os respectivos e-mails para que o CONANDA possa enviar o link da reunião, 561 

que acontecerá na segunda-feira. Item 2. Discussão da programação e metodologia do encontro 562 

“SUAS e o Sistema de Justiça e Garantia de Direitos”. Encaminhamentos: 01) Diante da 563 

necessidade de se ter um maior detalhamento do Plano de Trabalho relacionado ao Acordo de 564 

Cooperação Técnica celebrado entre o CNJ e o MC, com a presença do CNJ, a SNAS/MC propõe a 565 

criação de um grupo com a participação de conselheiros e da SNAS para discutir o referido Plano 566 

de Trabalho e propor programação/metodologia do encontro “SUAS e o Sistema de Justiça e 567 

Garantia de Direitos”, inicialmente previsto para novembro, mas que está sendo adiado até 568 

dezembro de 2020. Indicação de Conselheiros para o referido Grupo: Conselheiro Danyel Iório e 569 

Conselheira Larissa Farias. Item 3. Discussão do PL 4012/2020. Encaminhamento: Os 570 

posicionamentos dos Conselheiros participantes da reunião foram: Inciso XIV: demonstraram 571 

acordo com o mérito da instituição das comissões temáticas, de natureza permanente e os grupos de 572 

trabalho, de natureza temporária, por meio de Lei; Inciso XV: entendem que não há necessidade se 573 

incluir a definição do calendário em lei; Inciso XVI: no início do debate não houve consenso – 574 

alguns propuseram supressão, outros, manutenção. As principais preocupações elencadas foram: as 575 

participações de titulares e suplentes os tornam iguais, enquanto a posição jurídica é de que o 576 

suplente só assume a titularidade na ausência do titulares.  A inclusão desse inciso em lei abre uma 577 

nova interpretação. Importância da participação de titulares e suplentes nas Comissões, Grupos de 578 

Trabalho e Plenária, como vem sendo praticado atualmente, já que todos são propositivos. Ao final, 579 

se entendeu pela manutenção do inciso XVI. Item 4. Plano de Ação. Item 5. Outros assuntos: 5.1. 580 

Ofício CEAS/AM, com sugestões de proposta de alteração da Resolução 109/2009, que aprova a 581 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Encaminhamentos: 01) Enviar a demanda 582 

para conhecimento e parecer da SNAS/MC; 02) Dar conhecimento ao CEAS/AM o 583 

encaminhamento da referida demanda para parecer da SNAS. Item 6. Definição da pauta de 584 

novembro/2020: Apresentação da situação atual do PETI, considerando o Plano Nacional de 585 
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Erradicação do Trabalho Infantil e perspectiva de orçamento para 2021; Fechamento da 586 

programação/metodologia do Encontro “SUAS e o Sistema de Justiça e Garantia de Direitos”; 587 

Desdobramentos da Reunião Conjunta das Comissões de política do CONANDA e CNAS; 588 

Definição da pauta próxima reunião. O Conselheiro Carlos Nambu registrou a necessidade de 589 

aprofundar o debate referente à Família Acolhedora, à Casa Lar e à situação das crianças e 590 

adolescentes em situação de rua que não acessam os serviços. Não havendo mais nenhuma 591 

manifestação, o relato da discussão sobre a apresentação do status da atualização do Plano Nacional 592 

de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 593 

Comunitária - PNCFC e outros foi aprovado por unanimidade. Observado que nem todas as 594 

comissões analisaram o PL 4012/2020, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira sugeriu 595 

realizar uma agenda específica para sistematizar as sugestões de todas as comissões e o Conselheiro 596 

Carlos Nambu propôs que as comissões que ainda não encaminharam as suas sugestões deveriam 597 

encaminhá-las à Secretaria-Executiva para que sejam sistematizadas e, em seguida, debatidas na 598 

reunião da Mesa Diretora e aprovadas no pleno do CNAS de novembro/2020, o que foi aprovada. 599 

Passando ao relato da discussão sobre a revisão da Resolução CNAS nº 237/2006, realizada no dia 600 

19 de outubro de 2020, o Conselheiro André Rodrigues Veras elencou os conselheiros e membros 601 

da Secretaria-Executiva presentes e relatou que foram debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. 602 

Informes. Item 2. Discussão sobre a Resolução CNAS nº 237/2006. Encaminhamentos §3º do art. 603 

11: 01) Este parágrafo está em debate. Antes da próxima reunião conjunta entre Comissão de 604 

Normas e CAC, os conselheiros governamentais deverão apresentar proposta alternativa à redação, 605 

de forma a justificar para a sociedade civil a necessidade de exclusão do dispositivo; 02) Os 606 

conselheiros da sociedade civil discutem sobre a necessidade de proposição de outras formas para a 607 

valorização das instituições e a promoção da celeridade no preenchimento do CNEAS, inclusive 608 

com resolução específica ou nota técnica conjunta, mas não a vinculação desse requisito ao efetivo 609 

exercício da participação e controle social consagrados na Constituição Federal; Encaminhamento 610 

Parágrafo Único do art. 13: Houve exclusão da expressão “do documento”; Encaminhamento art. 611 

14: No caput da redação do art. 14, excluiu-se o trecho “de ser autoconvocar”, substituindo-o por 612 

“para convocar suas reuniões”. Encaminhamento §3º do art. 15: Os conselheiros governamentais 613 

farão nova proposta de redação alternativa, antes da próxima reunião conjunta da Comissão de 614 

Normas e CAC. Encaminhamento: A discussão conjunta sobre a Resolução CNAS nº 237/2006 terá 615 

continuidade em novembro/2020, conforme pauta definida. Feitas algumas pequenas observações 616 
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necessárias, o relato da discussão sobre a revisão da Resolução CNAS nº 237/2006 foi aprovado por 617 

unanimidade. Seguindo para o relato da discussão sobre a revisão da Resolução CNAS nº 237/2006 618 

e outros realizada no dia 19 de outubro de 2020, o Conselheiro André Rodrigues Veras expôs os 619 

conselheiros presentes e discorreu que foram debatidos os seguintes itens de pauta: Item 1. Reunião 620 

Conjunta com a CAC, Resolução CNAS nº 237/2006. Item 2. Análise da Resolução CNAS nº 04, 621 

de 2 de abril de 2020, que altera, em caráter excepcional, o prazo estabelecido no caput do art. 13 da 622 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014. Item 3. Alterações das Resoluções de Criação dos 623 

Subcolegiados para adequações aos pareceres da CONJUR/MC. Item 4. Apreciação do Oficio nº 624 

223/2020-SEDES/GAB/CAS, que solicita reunião para tratar da aplicabilidade das normativas em 625 

vigor às entidades inscritas no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF. Item 626 

não debatido e incluído na pauta de novembro para análise.  Item 5. E-mails dos CMAS, relativo à 627 

pauta de exigência de aceite pelos acolhimentos de atendimentos de usuários dependentes químicos 628 

internados em comunidade terapêutica com convênio junto a SENAPRED. Item não debatido e 629 

incluído na pauta de novembro para análise. Item 6. Definição da pauta de novembro 2020: Reunião 630 

Conjunta CN e CAC para finalizar a revisão da Resolução n°237/2006; Reunião Conjunta CN e 631 

CAC para apresentação do III relatório de monitoramento do Sistema de Registro de Informações 632 

das Organizações da Sociedade Civil no SUAS (Resolução CNAS n° 26/2018); Apresentação do 633 

DRSP do 3º Relatório Trimestral de 2020 com as informações sobre os processos de certificação 634 

das entidades de assistência social, conforme disposto no art. 1º da Resolução CNAS nº 18/2011; 635 

Apreciação do Oficio nº 223/2020-SEDES/GAB/CAS, que solicita reunião para tratar da 636 

aplicabilidade das normativas em vigor às entidades inscritas no Conselho de Assistência Social do 637 

Distrito Federal – CAS/DF; E-mails dos CMAS, relativo à pauta de exigência de aceite pelos 638 

acolhimentos de atendimentos de usuários dependentes químicos internados em comunidade 639 

terapêutica com convênio junto a SENAPRED; Análise do Mapeamento dos Projetos de Lei que 640 

impactam no CNAS; Informações gerais sobre o CNEAS – Resposta ao pedido apresentado na 641 

reunião conjunta CN e CAC – Outubro – Compartilhar as informações recebidas com todos os 642 

conselheiros. Realizada a leitura da minuta de resolução que altera o art. 13 da Resolução CNAS nº 643 

14, de 15 de maio de 2014, que define os parametros nacionais para inscrição das entidades e/ou 644 

organizações de assistencia social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefícios 645 

socioassistenciais nos conselhos de assistencia social, foram realizados os esclarecimentos 646 

necessários e o Presidente Miguel Angelo Gomes Oliveira colocou-a em regime de votação, sendo 647 
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aprovada por unanimidade. Não havendo nenhuma observação, o relato da discussão sobre a 648 

revisão da Resolução CNAS nº 237/2006 e outros, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo ao 649 

relato da discussão sobre o detalhamento das reuniões regionais e outros, realizada no dia 19 de 650 

outubro de 2020, o Conselheiro Marco Antonio da Silva Cruzeiro elencou os conselheiros e os 651 

membros da Secretaria-Executiva presentes e postulou que foram debatidos os seguintes itens de 652 

pauta: Item 1. Apresentação do detalhamento das reuniões regionais. Encaminhamento: Data das 653 

Regionais: 17/11/2020 – (região a confirmar); 18/11/2020 – (região a confirmar); 24/11/2020 – 654 

(Região Sul/Sudeste); 25/11/2020 – (Região Nordeste). Item 2. Apreciação do PL nº 4012/2020. 655 

Não foi apreciado. Adiado para a próxima reunião. Item 3. Discussão sobre a paridade e 656 

proporcionalidade nas três esferas de conselhos. Encaminhamentos: 01) Foi incluído na pauta da 657 

reunião regional e da próxima reunião da CAC de novembro/2020; 02) Elaboração de uma minuta 658 

pelo CNAS que venha orientar os CEAS, CAS/DF e CMAS quanto à importância da paridade, 659 

proporcionalidade e autonomia dos segmentos e sua efetividade nas leis dos conselhos; 03) A 660 

discussão do calendário único ficará para a próxima reunião regional. Item 4. Leitura do Parecer nº 661 

861/2020 da CONJUR/MC. Encaminhamento: Após a leitura ficou decidido à solicitação de uma 662 

reunião conjunta com a Comissão de Normas para fechamento da resolução. Item 5. Definição da 663 

pauta de novembro/2020: Fechamento das Reuniões Regionais; Discussão do PL 4012/2020; 664 

Orientações básicas sobre as eleições em plataforma virtual; Apresentação do relatório SAGI de 665 

acordo com as tratativas do DGSUAS. O Conselheiro Carlos Nambu questionou se já houve a 666 

definição de quais conselheiros nacionais participarão das reuniões regionais, entendendo que seria 667 

importante a participação de todos. Foi apresentada a seguinte proposta de programação para as 668 

reuniões regionais: 8h30 às 9h – Recepção dos participantes da Reunião Regional na sala de espera 669 

virtual; 9h às 10h – Abertura (Presidente ou Vice-Presidente do CNAS, CAC – um representante do 670 

governo e um da sociedade civil, um representante de cada estado – CEAS ou CMAS capital); 10h 671 

às 12h – Tema 01 – O Monitoramento da paridade dos conselhos de assistência social com base na 672 

Portaria MC nº 109/2020 e Apresentação do Relatório do DGSUAS – Portaria MC nº 109 com base 673 

no Censo SUAS; 12h às 14h – Almoço; 14h às 16h30 – Tema 02 – Atuação do controle social do 674 

SUAS frente à pandemia; Prestação de contas dos recursos extraordinários das Portarias nº 675 

369/2020 e 378/2020 (convidar o FNAS); Funcionamento das reuniões dos conselhos em formato 676 

virtual e presencial; Debate; 16h30 às 17h30 – Apresentação da SENARC (O monitoramento do 677 

IGD Bolsa Família, a ser executado pelos CEAS e CMAS). 17h30 às 18h – Avaliação e 678 
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encerramento. Diante o questionamento do Conselheiro Carlos Nambu, o Presidente Miguel Ângelo 679 

Gomes Oliveira externou a sua preocupação com o número limitado de acesso às reuniões regionais 680 

de 40 pessoas e a Conselheira Irene Rodrigues da Silva compreendeu que é necessário avaliar esse 681 

número limitado e definir quem realizará as falas na abertura. O Conselheiro Becchara Rodrigues 682 

de Miranda, Representante do Ministério da Cidadania, sugeriu que houvesse uma distribuição de 683 

participações entre os conselheiros de acordo com a temática para que haja maior participação e 684 

informou que, por questões contratuais, existe uma limitação de participações. A Vice-Presidente 685 

Aldenora Gomes González inferiu que é necessário definir se esse limite de acesso seria apenas 686 

para os conselheiros nacionais e o Conselheiro Marco Antonio da Silva Cruzeiro externou a sua 687 

preocupação, sugerindo realizar uma discussão para ampliar o acesso às reuniões. O Presidente 688 

Miguel Ângelo Gomes Oliveira esclareceu que o contrato vigente foi realizado em um momento 689 

que não havia a questão da pandemia e por isso existe a dificuldade de aumentar o número de 690 

acessos. O Conselheiro Clóvis Alberto Pereira registrou a necessidade de realizar uma contratação 691 

mínima que possibilite a participação social e a Sra. Mirian da Silva Queiroz complementou os 692 

acesso não estão limitados à plataforma, mas aos serviços de gravação, degravação e elaboração de 693 

atas, observando que poderá ser realizado um maior detalhamento desse contrato caso haja 694 

necessidade. Após várias discussões, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira ponderou que a 695 

Secretaria-Executiva e os responsáveis pelo contrato da empresa tentarão encontrar uma solução 696 

para ampliação da participação. Finalizadas as manifestações, o relato sobre o detalhamento das 697 

reuniões regionais e outros foi aprovado por unanimidade. Retornando a apreciação da minuta de 698 

resolução que dispõe sobre acesso de famílias pertencentes a Povos Indígenas nos benefícios e 699 

serviços ofertados no âmbito da Rede Socioassistencial, o Conselheiro André Rodrigues Veras 700 

discorreu que, após a sua análise, pode perceber a existência de elementos de gestão que, talvez, 701 

deveriam ser avaliados previamente pela CIT e registrou que possuem dúvidas se o CNAS teria a 702 

competência para publicar uma resolução com o seu teor, uma vez que trata de questões indígenas. 703 

Sugeriu que a proposta de resolução seja revisada pela equipe de Regulação do SUAS e enviada à 704 

SNAS para elaboração de uma manifestação formal. A Conselheira Célia Maria de Souza Melo 705 

Lima observou que a minuta deve passar pela pactuação da CIT caso esteja definindo alguma 706 

responsabilidade aos estados e aos municípios, sugerindo que seja realizada uma nova leitura a fim 707 

de confirmar a existência desses pontos. Externadas todas as opiniões e manifestações, realizou 708 

novamente a sua leitura e a Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima constatou que a minuta 709 
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não traz novas responsabilidades para os gestores, não havendo necessidade de pactuação na CIT. O 710 

Conselheiro Marco Antonio da Silva Cruzeiro parabenizou pela elaboração da resolução, 711 

destacando que trouxe definições importantes para o atendimento dos povos indígenas e o 712 

Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira colocou a minuta de resolução em votação, a qual foi 713 

aprovada por unanimidade com 16 votos favoráveis. A Conselheira Célia Maria de Souza Melo 714 

Lima informou que a Secretaria-Executiva já encaminhou um e-mail para todos os conselheiros 715 

convidando para a reunião com o CONANDA, ponderando que devem apenas confirmar a 716 

participação ou não. A Sra. Mirian da Silva Queiroz notificou que receberam as informações 717 

solicitadas à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde sobre o 718 

Projeto Ações Integradas de Educomunicação para Prevenção ao Suicídio e da Automutilação, 719 

sendo que foi questionado sobre o apoio do CNAS. O Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira 720 

colocou em apreciação a possibilidade apoio do CNAS com inserção da sua logomarca na 721 

campanha de divulgação ao projeto, a qual foi aprovada por unanimidade. ENCERRAMENTO: 722 

Não havendo mais nenhum item a ser apreciado, o Presidente Miguel Ângelo Gomes Oliveira 723 

agradeceu a presença de todos e encerrou a 290ª Reunião Ordinária do CNAS.  724 
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