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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

 

Ata da Reunião Regional do CNAS com os CEAS – Região Norte  

Local: Ambiente Virtual CNAS 

Data: 17/11/2020 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte realizou-se a Reunião Regional do 1 

CNAS com os CEAS – Região Norte, sob a coordenação do Conselheiro Nacional Becchara 2 

Rodrigues de Miranda, Representante do Ministério da Cidadania e Conselheira Nacional Valneide 3 

Nascimento dos Santos, Representante do Instituto Nacional Afro Origem – INAO. ABERTURA: 4 

Iniciada a reunião com agradecimento as presenças dos representantes dos CEAS/AM, CEAS/RO, 5 

CEAS/RR, CEAS/TO, CMAS/Manaus, CMAS/Porto Velho e CMAS/Boa Vista, o Sr. André 6 

Rodrigues Veras cumprimentou a todos e justificou as ausências do Presidente Miguel Ângelo 7 

Gomes Oliveira e da Vice-Presidente Aldenora Gomes González. Destacou que haverá uma 8 

importante discussão sobre o controle social no período da manhã desse dia com os Conselheiros 9 

Nacionais Becchara Rodrigues de Miranda e Valneide Nascimento dos Santos. Informou que não 10 

poderá acompanhar a reunião por todo o período, mas desejou um bom dia de trabalho e um 11 

proveitoso debate. Realizada uma breve apresentação dos participantes, passou a apresentação do 12 

Tema 1: O Monitoramento da paridade dos Conselhos de Assistência Social com base na 13 

apresentação do Relatório do DGSUAS - Portaria MC n°109/2020. O Conselheiro Nacional 14 

Becchara Rodrigues de Miranda realizou a leitura do art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social e 15 

destacou a Determinação 9.1.2 do Acórdão do TCU 2404/2017. Apresentou os principais pontos da 16 

Portaria nº 109/2020 que regulamenta a averiguação do art. 30 da LOAS no exercício de 2020, 17 

explicando o processo de averiguação do seu cumprimento e de monitoramento da averiguação de 18 

composição paritária dos conselhos afetas pela Portaria nº 109/2020. Informou que a Portaria nº 19 

337/2020 prorrogou os prazos da Portaria nº 109/2020 até novembro de 2020, explanando que 20 

através da averiguação da paridade dos conselhos constataram que existem 602 CMAS irregulares, 21 

sendo que 54 são da região norte. Expôs as ações de monitoramento das paridades realizadas e 22 

comunicou que foi criado um drive para armazenamento de normativos para acesso dos CEAS, 23 

discorrendo que as próximas ações futuras serão: monitoramento contínuo das ações junto à 24 

Comissão de Acompanhamento aos Conselhos de Assistência Social; concluir a análise das 25 

planilhas e dos normativos armazenados pelas equipes estaduais no drive; realização de 26 

videoconferência com as equipes estaduais com os resultados das análises do gestor federal; e 27 
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notificar os municípios que se encontram em situação irregular com prazo para adequação. 28 

Antecipou que já estão trabalhando uma nova prorrogação dos prazos da Portaria nº 109/2020 para 29 

verificação funcionamento dos conselhos e dos fundos de assistência social para 2021 diante a 30 

manutenção da situação de pandemia. Abrindo para os debates, o Conselheiro Municipal Marcos 31 

Praia, CMAS/Manaus, relatou que o CMAS/Manaus cumpre todos os requisitos do art. 30 da LOAS 32 

e observou que, em 2019, não houve repasse regular dos recursos, o que dificultou muito a 33 

execução do orçamento. Externou a sua preocupação com relação ao exercício de 2021, uma vez 34 

que os efeitos da pandemia da Covid-19 continuarão até segundo o seu segundo semestre. Informou 35 

que o conselho não suspendeu em nenhum momento as suas atividades e já retomou a realização de 36 

visitas de monitoramento dos processos de inscrição das entidades da sociedade civil. A 37 

Conselheira Municipal Ana Paula Cruz, CMAS/Amazonas, acrescentou que o Fórum Estadual de 38 

Trabalhadores realizou um trabalho muito importante em relação à representação nos conselhos 39 

municipais. Observado que alguns participantes entraram na sala de reunião após a apresentação 40 

inicial, foi solicitado que realizassem uma breve apresentação. Realizadas as apresentações, o 41 

Conselheiro Estadual Amilson, CEAS/AM, retornou as discussões relatando que existem entidades 42 

da sociedade civil nos conselhos que não estão alinhadas com o art. 30 da LOAS em vários 43 

municípios, questionando qual é a solução quando não são encontradas outras instituições que 44 

possam fazer essa substituição e qual é o órgão responsável por fazer a fiscalização da paridade. O 45 

Conselheiro Estadual Francisco Baima, CEAS/AM, postulou que a totalidade dos conselhos de 46 

assistência social vem sendo muito enfatizada desde o acórdão do TCU, entendendo que a situação 47 

deve ser acompanhada pelos conselhos estaduais através das suas comissões de acompanhamento 48 

aos conselhos. Compreendeu que existem algumas questões que precisam ser consideradas em 49 

relação à proporcionalidade e a paridade, visto que alguns municípios possuem grande dificuldade 50 

de compor os seus conselhos. O Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda explicou 51 

que, de acordo com a LOAS, apenas as entidades em concordância com o art. 3º da LOAS 52 

poderiam compor os conselhos de assistência social e não havendo essas entidades, as vagas 53 

deveriam ser redistribuídas entre usuários e trabalhadores. Discorreu que o estado deve fazer uma 54 

ação de âmbito local caso constate um conselho municipal sem paridade e posteriormente levar ao 55 

conhecimento da União por meio de denúncia. Informou que a proposta de alteração da Resolução 56 

CNAS nº 237/2006 entrará em consulta pública, destacando que todos poderão fazer as suas 57 

contribuições. A Conselheira Estadual Ana Cláudia Martins, CEAS/AM, intuiu que é necessário um 58 
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grande esforço da gestão para apoiar os CEAS para chegar aos conselhos municipais, 59 

especialmente, aos conselhos de municípios de pequeno porte I e II e médio porte. O Conselheiro 60 

Nacional Becchara Rodrigues de Miranda salientou que essa aproximação é fundamental e a 61 

Conselheira Estadual Ângela Pinheyro, CEAS/RO, relatou que, em 2018, foi realizado um evento 62 

com todos os conselhos municipais para esclarecimentos sobre o Acórdão TCU 2404/2017 e para 63 

instrumentalização sobre a paridade, destacando que um ponto debatido foi a falta de representação 64 

suficiente. O Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda ponderou que estão tendo uma 65 

relação muito próxima com o estado em termo de gestão para cumprimento do art. 30 da LOAS e 66 

explanou que podem dizer que existe o cumprimento da paridade em termos de números, porém, 67 

postulou que o problema está relacionado à composição dos conselhos. Afirmou que o 68 

compromisso da gestão é deixar todos cientes dos encaminhamentos que estão sendo realizados. O 69 

Conselheiro Municipal Marcos Praia salientou a importância da participação efetiva dos 70 

conselheiros no controle social, entendendo que é necessário mais ações do CapacitaSUAS. O 71 

Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda intuiu que a explanação anterior é muito 72 

pertinente e lembrou que ainda existem estados com recursos em conta. Discorreu que a capacitação 73 

e formação para o exercício do controle social é um papel da gestão e informou que o CNAS, antes 74 

da pandemia, já havia desenhado ofertas de apoios técnicos que não conseguiram colocar em 75 

prática. A Conselheira Estadual Tatiana Rezende, CEAS/AP, afirmou que a situação do estado do 76 

Amapá em relação à falta de energia elétrica é muito grave e que existe a possiblidade de ser 77 

normalizada ainda no dia 26 de novembro de 2020. Questionado pelo chat do Youtube se um 78 

trabalhador do SUAS pode ser presidente do conselho municipal, o Conselheiro Nacional Becchara 79 

Rodrigues de Miranda explicou que a representação do trabalhador nos conselhos deve ser de 80 

representantes da sociedade civil que não ocupem cargo de coordenação, assessoramento e diretoria 81 

vinculado ao poder público. A Conselheira Estadual Ana Cláudia Martins explanou que o 82 

trabalhador deve ser efetivo e informou que a alternância na presidência do seu conselho é garantida 83 

em lei. Compreendeu que cabe a todos os organismos trabalhar o fortalecimento do empoderamento 84 

dos usuários frente à gestão e reafirmou que importância do CapacitaSUAS. Solicitou que o CNAS 85 

elabore uma comunicação para os gestores estaduais destacando a importância de apoiarem os 86 

conselhos estaduais para que o controle social seja efetivado. A Sra. Adeni, Secretária-Executiva do 87 

CEAS/AC, questionou se houve alguma portaria prorrogando os prazos da Portaria nº 109/2020, 88 

ponderando que não sabe como os estados e os municípios lidarão com essa situação, uma vez que 89 
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possuem dificuldades em relação ao plano de assistência social. O Conselheiro Nacional Becchara 90 

Rodrigues de Miranda explicou que em relação às paridades e aos fundos, seja dos conselhos 91 

municipais ou dos conselhos estaduais, a portaria está em processo de prorrogação e que para os 92 

planos de assistência social o prazo será até 30 de novembro de 2020 sem prorrogação. A 93 

Conselheira Nacional Valneide Nascimento dos Santos solicitou que os conselhos convoquem os 94 

conselheiros para realizar as inscrições para o curso à distância direcionado ao controle social 95 

lançado no dia 3 de novembro de 2020. O Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda 96 

compreendeu que podem retirar como encaminhamento a solicitação de uma relação conjunta entre 97 

os conselhos de assistência social e agradeceu a participação de todos na discussão. A Conselheira 98 

Nacional Valneide Nascimento dos Santos iniciou a sua apresentação reafirmando que a paridade é 99 

a igualdade entre os pares para o equilíbrio de forças no processo democrático. Relatou como é a 100 

composição paritária nos conselhos de assistência social, sendo 50% de representantes da sociedade 101 

civil e 50% de representantes do governo, explicando que a representação da sociedade civil se dá 102 

por meio dos segmentos dos trabalhadores do SUAS, organizações de usuários e organizações e 103 

entidades da assistência social. Ressaltou que a eleição para representantes da sociedade civil é um 104 

importante instrumento no processo da autonomia dos segmentos e sua efetividade nas leis dos 105 

conselhos de assistência social, sendo que, nesse sentido, a autonomia dos segmentos e sua 106 

efetividade são fundamentais para a construção da gestão democrática, na qual as decisões surgem 107 

das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos da assistência social em um processo 108 

participativo da gestão, o que implica na superação dos processos centralizados. Não havendo 109 

nenhuma manifestação, seguiu-se para o Tema 2: Debate sobre atuação do controle social do SUAS 110 

frente a pandemia e funcionamento das reuniões dos Conselhos em formato virtual e presencial, a e 111 

Prestação de contas dos recursos extraordinários das Portarias n° 369 e 378 (Levantamento de 112 

dúvidas para subsidiar ofertas de apoio técnico sobre o tema). O Conselheiro Nacional Becchara 113 

Rodrigues de Miranda explicou que o objetivo desse tema é ouvir os CEAS e os CMAS para que 114 

possam levantar subsídios para uma oferta qualificada a ser definida posteriormente pelo CNAS 115 

junto com o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e a Secretaria Nacional de Assistência 116 

Social – SNAS. A Sra. Maria das Mercês de Avelino Carvalho, Secretária-Executiva do CNAS, 117 

sugeriu que os conselhos representados fossem chamados para realização da sua manifestação, o 118 

que foi aprovado. O Conselheiro Estadual Francisco Baima discorreu que não houve uma 119 

preparação prévia dos conselhos para a situação de pandemia da Covid-19 e tiveram que se 120 
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reinventar, informando que os conselheiros se uniram e continuaram a realização das suas reuniões. 121 

O Conselheiro Municipal Marcos Praia discorreu que os conselheiros do CMAS/Manaus reuniram-122 

se quase que diariamente para entender a Portaria nº 369/2020, entendendo que a grande dificuldade 123 

estava relacionada à vaga de acolhimento que foi modificado posteriormente para ações 124 

socioassistenciais. Informou que foram realizadas várias consultas ao FNAS e à SNAS que não 125 

foram respondidas em tempo hábil para que houvesse a celeridade devida e questionou se haverá a 126 

prorrogação desse recurso e como será a sua prestação de contas. A Conselheira Estadual Regiane, 127 

CEAS/AC, arrazoou que o estado do Acre enfrentou várias dificuldades com a chegada da 128 

pandemia, especialmente, em relação à estrutura de rede para realização das reuniões virtuais, 129 

todavia, conseguiram realizar as reuniões virtuais e as capacitações. Externou a sua preocupação 130 

com relação aos recursos da Lei Complementar nº 173/2020. A Conselheira Estadual Tatiane 131 

Rezende relatou que o CEAS/AP participou de todo o processo relacionado à Portaria 369/2020 132 

junto com a gestão estadual, contudo, existem informações de que até o momento os equipamentos 133 

de proteção individual ainda não chegaram para os trabalhadores. Discorreu que a falta de energia 134 

elétrica agravou muito a situação em relação à pandemia, ponderando que alguns especialistas 135 

consideram que o estado já está na segunda onda da Covid-19. A Conselheira Municipal Andressa 136 

Loredi, CMAS/Rio Branco, arrazoou que os casos de Coronavírus aumentaram bastante durante o 137 

período eleitoral no estado do Acre e a Conselheira Estadual Ângela Pinheyro registrou que esse 138 

período de pandemia dificultou muito a participação dos conselheiros nas reuniões, visto que grande 139 

parte não possui domínio do meio digital, porém, elas continuam acontecendo com a realização das 140 

deliberações necessárias. O Conselheiro Municipal Massimo Araújo de Mesquita, CMAS/Porto 141 

Velho, afirmou que a pandemia influenciou muito no funcionamento do conselho municipal e 142 

registrou as dificuldades de acesso as reuniões virtuais, entendendo que é necessário discutir sobre 143 

como garantir a participação de todos os conselheiros. Com relação às portarias, explanou que 144 

houve uma grande dificuldade nas contratações. A Conselheira Estadual Cleres Alvarenga, 145 

CEAS/RR, manifestou que o Coronavírus mudou toda a realidade do conselho estadual e as 146 

reuniões foram realizadas virtualmente apesar de todas as dificuldades relacionadas à internet, 147 

destacando que conseguiram uma maior participação dos conselheiros. Compreendeu que seria 148 

interessante que o CNAS pensasse em uma capacitação referente à prestação de contas dos recursos 149 

disponibilizados pelas portarias. O Conselheiro Estadual Amilson comentou que as reuniões do 150 

conselho estadual foram realizadas mesmo nesse contexto de pandemia e com as dificuldades de 151 
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acesso e informou que foi elaborada uma nota técnica com orientação para os conselhos municipais 152 

de enfrentamento à Covid-19. Com relação aos recursos, ilustrou que não foram direcionados ao 153 

fundo de assistência social e não puderam fazer o seu controle social. Informou que estão em 154 

processo de eleição dos representantes da sociedade civil que será realizado no dia 24 de novembro 155 

de 2020. O Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda explicou que a ideia desse 156 

momento é ouvir os membros dos CEAS e dos CMAS para saber como as perspectivas e as 157 

dificuldades estão localmente e informou que a reprogramação dos recursos extraordinários não 158 

depende do Ministério da Cidadania e nem do CNAS, sendo que necessita de um movimento do 159 

Congresso Nacional. Destacou que é importante garantir a participação de todos os conselheiros nas 160 

reuniões virtuais e esclareceu que todo o uso do recurso deve está atrelado à calamidade pública. A 161 

Sra. Maria das Mercês de Avelino Carvalho explanou como o CNAS está conduzindo as suas 162 

reuniões para garantir a continuidade dos seus trabalhos e como foi realizado o processo de eleição 163 

da sociedade civil, destacando que foram iniciados dois processos licitatórios, um para viabilizar 164 

pacote de dados de internet aos conselheiros da sociedade civil e outro para viabilizar a 165 

audiodescrição e legenda nas reuniões. A Conselheira Estadual Gervalda Araújo, CEAS/RO, 166 

parabenizou pela realização dessa reunião regional e destacou a importância do controle social para 167 

auxiliar as famílias em vulnerabilidade. Seguindo ao Tema 3: O monitoramento do IGD Bolsa 168 

Família, a ser executado pelos CEAS e CMAS, o Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de 169 

Miranda convidou o Sr. Márcio Mauricio Fernandes, Coordenador de Apoio a Gestão 170 

Descentralizada da SENARC, para realizar a apresentação do referido tema. O Sr. Márcio Mauricio 171 

Fernandes cumprimentou a todos e explicou que o IGD avalia o desempenho da gestão municipal e 172 

o seu resultado gera recursos, elencando as condicionalidades avaliadas. Ilustrou sobre os fatores do 173 

IGD-M e maneira de fazer o cálculo dos recursos financeiros, destacando a evolução do IGD-174 

M/PBF e dos recursos financeiros originados por esse índice. Apresentou a efetividade dos repasses 175 

em 2020, sendo que até setembro/2020 foram repassados R$ 413.184.877,48 do IGD-M e R$ 176 

7.382.299,10 do IGD-E, totalizando R$ 420.567.176,58. Observou que 257 municípios não 177 

receberam recursos em setembro/2020 por diversos motivos e esclareceu que os municípios que não 178 

realizaram a prestação de contas de 2018 terão que fazê-la para fazer a de 2019, informando que o 179 

gestor deve comprovar os gastos até 30/11/2020 e os conselhos devem analisá-los e aprová-los até 180 

31/12/2020. Salientou as medidas emergências realizadas relativas ao IGD e expôs a plataforma 181 

Bolsa Família e Cadastro Único do Seu Município, elencando as suas principais funcionalidades. 182 
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Abrindo para o debate, o Conselheiro Estadual Francisco Baima parabenizou pela apresentação e 183 

salientou a importância do IGD-SUAS, sugerindo que também haja uma explanação sobre ele em 184 

uma próxima apresentação. Indagou se o recurso deixa de ser repassado ao usuário quando a gestão 185 

não cumpre o seu papel. A Conselheira Municipal Andressa Loredi questionou o motivo das 186 

famílias do Programa Bolsa Família – PBF serem prejudicadas pela falta de atualização das 187 

informações pela gestão. O Sr. Márcio Mauricio Fernandes esclareceu que o recurso do IGD-PBF é 188 

específico para a gestão e não tem nenhuma relação com os recursos destinados aos beneficiários do 189 

PBF, porém, observou pode prejudicar o atendimento às famílias. A Sra. Adeni questionou se um 190 

percentual do IGD-PBF pode ser utilizado para promover a capacitação do conselheiro e como 191 

ficará a situação do Programa Renda Brasil com o PBF. O Conselheiro Estadual Antônio Leal, 192 

CEAS/RR, compreendeu que seria interessante criar um dispositivo para penalizar apenas o 193 

administrador que cometeu o ato e não as famílias beneficiárias. O Sr. Márcio Mauricio Fernandes 194 

explanou que os recursos gerados pelo IGD devem ser utilizados especificamente na gestão do PBF 195 

e Cadastro Único, sendo que o planejamento das ações deve ser realizado em conjunto a saúde e a 196 

educação. Salientou que os recursos do IGD podem ser utilizados na capacitação desde que esteja 197 

relacionada ao PBF e ao Cadastro Único e afirmou que não possui nenhuma informação concreta 198 

referente ao Programa Renda Brasil. Ponderou que o não recebimento dos recursos é uma forma de 199 

pressionar o município a buscar uma solução, mas afirmou novamente que as famílias do PBF não 200 

são desligadas do programa. Elucidou que orientam os municípios a entrarem com uma ação contra 201 

o gestor que não fez a comprovação dos gastos. A Sra. Maria das Mercês de Avelino Carvalho 202 

relatou que foi questionado pela Sra. Antônia Valente pelo Youtube sobre a inscrição dos 203 

beneficiários do PBF e o Sr. Márcio Mauricio Fernandes esclareceu que todas as famílias que 204 

estavam escritas no Cadastro Único até fevereiro/2020 foram beneficiadas pelo PBF e as demais 205 

tiveram acesso ao Auxílio Emergencial. Prosseguindo para a avaliação e encerramento, a Sra. Hélia 206 

Braga, Secretaria-Executiva do CNAS, informou que a avaliação foi encaminhada aos participantes 207 

por e-mail e o Conselheiro Nacional Becchara Rodrigues de Miranda solicitou os presentes se 208 

atentem a essa avaliação, uma vez que é muito importante. ENCERRAMENTO: Os Conselheiros 209 

Becchara Rodrigues de Miranda e Valneide Nascimento dos Santos agradeceram a presença de 210 

todos e o trabalho realizado pela equipe da Secretaria-Executiva. O Conselheiro Marcos Praia 211 

solicitou que fosse dada a oportunidade de debater algumas demandas específicas da região norte na 212 

próxima reunião regional e a Sra. Hélia Braga sugeriu que essa solicitação fosse incluída na 213 
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avaliação. O Conselheiro Estadual Francisco Baima parabenizou pela realização dessa reunião e 214 

reforçou a necessidade de aproximação do CNAS com os conselhos municipais. A Sra. Tatiane 215 

Rezende também parabenizou pela realização desse evento e registrou a importância do trabalho 216 

realizado pelos trabalhadores do estado do Amapá. Finalizadas as manifestações, a Reunião 217 

Regional do CNAS com os CEAS – Região Norte foi encerrada. 218 
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