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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

 

Ata da Reunião Regional Sudeste 
Local: Ambiente Virtual CNAS 

Data: 25/11/2020 

 

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

Sudeste, sob a Coordenação da Conselheira Aldenora Gomes González, 1ª Titular/Vice-Presidente 2 

do CNAS e Representante do Instituto EcoVida. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: 3 

Karoline Aires Ferreira Vasconcelos – Suplente e Representante do Ministério da Cidadania, Marco 4 

Antônio da Silva Cruzeiro – 2º Titular e Representante da Federação Nacional dos Assistentes 5 

Sociais – FENAS; Caroline de Mendonça Araújo - Representante da Sociedade Civil – CEAS/RJ; 6 

Luciane Natalicia dos Passos – Vice-Presidente CEAS/RS; Larissa Marsolik - Presidente 7 

CEAS/PR; Aparecida Vicente - Presidente do CMAS/RJ - Sociedade Civil; Iara da Rosa – 8 

Conselheira da Sociedade Civil – CMAS/Porto Alegre; Marcelo da Silva – Representante da 9 

Sociedade Civil FEAPAES – Vice-Presidente CEAS/RS; Leila Thomassim – Representante do 10 

FETSUAS; Ticyana Begnini – Representante Governamental – CEAS/PR; Fabiana Rosa da Silva - 11 

Representante da Sociedade Civil – CEAS/RJ; João Alves Crisóstomo – Representante da 12 

Sociedade Civil – Entidades – CEAS/MG; Ana Carolina Souza – Representante DGSUAS; Edvaldo 13 

Gonçalves de Souza – CONSEAS/SP; Elicarla Maria Álvares - Representante da Sociedade Civil – 14 

CEAS/RJ; Raquel Valiente Frosi – Presidente CEAS/RS; Salete Dobrev – Presidente do 15 

CONSEAS/SP; Domingos Sávio de Araújo – CMAS/BH; Orlando Xavier - Vice-presidente do 16 

CMAS/RJ –Governamental; Judice – SEAS/SC; Magali – CONSEAS/SP; Janice Merigo– 17 

Representante da Sociedade Civil no segmento Entidade – CEAS/RS; Miriam Vieira Rosa – 18 

Representante Governamental – CMAS/FLORIANÓPOLIS; Renata – SEAS/SC - Representante 19 

Institucional da Secretaria de Administração Regional Socioeducativa de Santa Catarina; Alex 20 

Carlos Goes – Representante da Sociedade Civil no segmento Usuários – CEAS/PR; Mirian da 21 

Silva Queiroz – Secretária Executiva Substituta do Conselho Nacional de Assistência Social; Cíntia 22 

Aumann – Representante Governamental – CMAS/CURITIBA; Vanderleia - Representante 23 

Governamental – CMAS/CURITIBA; Solange Teixeira – Titular e Representante do Ministério da 24 
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Cidadania; Cristina Jaenisch Rosa – Representante do CEAS/RS; Lucimara Pavesi - Representante 25 

da Sociedade Civil no segmento dos usuários – CEAS/RS; Samanta Krevorucka - Representante 26 

Governamental – CEAS/PR; Rosemary Cerqueira - Representante Governamental – CEAS/RJ; 27 

Douglas Bertoldo, Representante da SENARC – Ministério da Cidadania e o senhor Delmar. 28 

 29 

 30 

ABERTURA: A Conselheira Aldenora Gomes González iniciou a reunião da parte da manhã 31 

destacando que as Reuniões Regionais não são deliberativas, porém suas contribuições são 32 

extremamente importantes no fortalecimento do trabalho dos Conselheiros do Conselho Nacional 33 

de Assistência Social. Saudou a todos e informou que a programação ocorrerá em 3 (três) mesas 34 

coordenadas pelos Conselheiros nacionais indicados para a regional. Mesa 1: Monitoramento do 35 

Bolsa Família a ser executado pelos SEAS e pelos Conselhos Municipais; Mesa 2: Espaço de escuta 36 

sobre a atuação do controle social do SUAS diante a pandemia; Mesa 3: Monitoramento da 37 

paridade dos Conselhos de assistência social com base na Portaria MC n° 109/2020 e apresentação 38 

do Relatório do DGSUAS- Portaria MC n°109 com base no CENSO SUAS. Em seguida, a 39 

Conselheira reforçou a importância da proporcionalidade entre os três segmentos da sociedade civil 40 

que compõem os usuários, trabalhadores e entidades. Avisou que a Reunião Descentralizada está 41 

marcada para os dias 07 e 08 de dezembro de 2020 e informou que dia 20 de novembro de 2020 foi 42 

aprovada a resolução de acesso, serviços, programas e benefícios aos povos indígenas. A 43 

Conselheira Larissa Marsolik ressaltou o esforço e estratégias utilizadas para garantir a 44 

representatividade do CEAS-PR e o bom andamento de suas atividades no controle social mesmo 45 

com as dificuldades da pandemia. Com a palavra, a Conselheira Aparecida Vicente apontou que 46 

adaptações e normas foram feitas por conta da Covid-19 a fim de garantir os serviços e segurança 47 

aos trabalhadores e usuários. Grupos de trabalho foram criados, além de resoluções com propostas 48 

acatadas pelo Conselho e oitiva de gestores, trabalhadores e usuários. A Conselheira Iara da Rosa 49 

destacou a importância da retomada das atividades do Conselho que outrora foram suspensas por 50 

conta da pandemia. Concordou com a Conselheira Larissa Marsolik no que tange a questão 51 

regionalizada do CEAS (vários departamentos de Assistência Social espalhados pelo estado), 52 

garantindo assim a representatividade das especificidades de cada região. A Conselheira Aldenora 53 

Gomes González ressaltou a importância de instrumentalizar dentro das legislações a 54 

representatividade dos Conselhos, frisou que cargos temporários interferem na agenda e 55 
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funcionamento dos processos uma vez que perdido o cargo perde-se também a posição de 56 

Conselheiro (a). Em seguida, a Conselheira Karoline Aires Ferreira Vasconcelos deu início ao tema 57 

1 de debate: Monitoramento da paridade dos Conselhos do departamento de gestão do SUAS com 58 

base na Portaria MC n° 109/2019. Também discorreu sobre os conceitos de paridade, conforme o 59 

art. 16 da LOAS, e de proporcionalidade entre os segmentos (inciso 2º parágrafo 1º art. 17 da 60 

LOAS). A convidada Ana Carolina Souza fez a apresentação do relatório da paridade a partir da 61 

averiguação pela Portaria nº 109/2020. Essa portaria é decorrente de uma auditoria iniciada pelo 62 

TCU que determinou ao atual Ministério do Desenvolvimento Social a elaboração de plano de ação 63 

com determinadas atividades que fizessem cumprir a condição posta pelo art. 30 da LOAS. 64 

Destacou que em janeiro deste ano iniciou-se a verificação e monitoramento dos planos de 65 

Assistência Social e que o Plano de Assistência Social foi apurado a partir da coleta de informações 66 

do Centro SUAS, utilizando o questionário de Conselhos para conferência da previsão da paridade 67 

nas normativas de criação dos mesmos. A convidada também pontuou que alguns prazos da Portaria 68 

nº 109 foram prorrogados pela Portaria nº 337 em função da situação de emergência da Covid-19. 69 

Acrescentou que, antes de iniciar o processo de notificação e suspensão pelo não cumprimento da 70 

normativa de municípios e Conselhos irregulares, foi solicitado aos estados o envio da lei e 71 

regimentos internos a fim de verificar a real situação da paridade. Informou que atualmente 70% 72 

das legislações recebidas de 610 municípios já foram analisadas e apresentou ações futuras em 73 

parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social, e equipes estaduais, para dar retorno às 74 

situações encontradas e notificar os municípios com um prazo de regularização. Com a palavra o 75 

Conselheiro Marcelo Da Silva citou a dificuldade de aprovação da atualização da lei do CEAS, os 76 

problemas da execução da proporcionalidade e aprovação do Plano Estadual de Assistência Social 77 

do Rio Grande do Sul, uma vez que ele não contempla as metas de atualização da lei do CEAS e 78 

publicação da lei do SUAS. Sugeriu a formulação de uma estratégia de fortalecimento da 79 

representação da Política Nacional de Assistência Social a partir da mudança da organização das 80 

esferas dos Conselhos. Em seguida a Conselheira Leila Thomassim reforçou a urgência de 81 

implementação de organismos de controle do CNAS que possam incidir independente da alteração 82 

das gestões de controle social. Propôs ampliação e qualidade da participação, reconhecimento 83 

político e representação efetiva dos usuários e trabalhadores, além de sugerir como pauta a pesquisa 84 

de como o Conselho Nacional está encaminhando a Resolução da Conferência Nacional rumo à 85 

mudança da representação da proporcionalidade para outros segmentos, inclusive governamental. 86 
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Explicou que a discussão está continente no debate do Plano Estadual de Assistência Social a fim de 87 

que pautas estruturantes do SUAS componham o plano. Por fim a Conselheira informou que uma 88 

nota de esclarecimento será lançada a partir das contribuições colegiadas com os representantes 89 

governamentais. Na sequência, a Conselheira Ticyana Begnini comentou sobre a Resolução nº 276 90 

e a reverificação de 359 municípios feita este ano. A Conselheira Aparecida Vicente destacou 91 

problemas de mecanismos facilitadores da participação dos usuários online e presencialmente. Em 92 

seguida, a Conselheira Caroline de Mendonça Araújo citou a carência da representatividade dos 93 

trabalhadores e usuários, além de lembrar que o Regimento Interno vigente do CEAS é de 1997 e 94 

carece de atualizações. Dando continuidade à reunião a Conselheira Karoline Aires Ferreira 95 

Vasconcelos deu um informe com relação à Resolução nº 237/2006 que estava em processo de 96 

revisão no âmbito do CNAS: no último Pleno foi finalizada, passará pelo por consulta pública e 97 

agora é muito importante a participação de todos neste processo. Com a palavra a Conselheira Ana 98 

Carolina Souza ressaltou as dificuldades de acesso da sociedade civil às videoconferências e, uma 99 

vez que a função de um Conselheiro é de relevância social como agentes públicos, foi solicitado ao 100 

Ministério da Cidadania, está em processo de consulta jurídica, a disponibilização de pacotes de 101 

dados e equipamentos aos Conselheiros da sociedade civil. O Conselheiro João Alves Crisóstomo, 102 

pontuou a necessidade de fortalecimento dos Conselhos de Minas Gerais e das regiões norte e 103 

nordeste do Brasil, além da fiscalização da execução plena e efetiva da política na formação e 104 

desenvolvimento, principalmente dos Conselhos estaduais. Em seguida, Cristina Jaenisch Rosa 105 

sugeriu como encaminhamento do CEAS/RS pensar na efetivação da participação dos usuários nas 106 

reuniões. Na sequência, o Conselheiro Marco Antônio Da Silva Cruzeiro reforçou a importância da 107 

consulta pública sobre a revisão da Resolução nº 237/2006 que estará disponível a partir do dia 108 

primeiro de dezembro de 2020, além de ressaltar as dificuldades materiais e sistemáticas das 109 

reuniões online. Pontuou também a importância da representatividade e autonomia do processo de 110 

eleição nos segmentos para que haja uniformidade e efetividade do exercício do controle social. 111 

Com a palavra, Raquel Valiente Frosi, Presidente CEAS/RS, sugeriu que os processos de entrega 112 

dos equipamentos aos usuários pelos dos municípios sejam iniciados a partir das legislações já 113 

existentes enquanto a Resolução nº 237 ainda não foi aprovada. Em seguida, a Conselheira Fabiana 114 

Rosa da Silva frisou a importância da ajuda do Conselho Nacional de Assistência Social num fórum 115 

de conscientização dos gestores, além da necessidade de investimentos, financiamentos e apoio. A 116 

convidada Salete Dobrev esclareceu que o Decreto Governamental de São Paulo nº 57.478 de 117 
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31/10/2011 regulamentou o pagamento de diárias em hotéis para todos os Conselhos estaduais, não 118 

apenas de assistência social, e que 3% dos recursos do IDGSUAS e do IDGBOLSA foram 119 

disponibilizados para pagamento de viagens. A Conselheira Karoline Aires Ferreira Vasconcelos 120 

citou que a LOAS contém em seu parágrafo único do art.16 a obrigatoriedade do órgão gestor em 121 

prover infraestrutura ao seu funcionamento. Em seguida, a convidada Cristina Jaenisch Rosa 122 

reforçou a fala anterior de problemas dos custeios dos usuários, e sugeriu como encaminhamento a 123 

criação de uma normativa nacional a respeito disso, tendo em vista que a legislação presente na 124 

LOAS está sendo ineficiente. Com a fala, o convidado Domingos Sávio de Araújo lembrou da 125 

busca da compatibilidade entre a democracia representativa e a participativa, além de ressaltar a 126 

importância da Instância de Controle Externo. Em seguida, o Conselheiro Orlando Xavier pontuou 127 

a necessidade de revisão da estruturação do Fundo Nacional de Assistência Social, não só como 128 

unidade orçamentária, mas também como unidade administrativa. Sugeriu que o próprio Conselho 129 

faça a gestão, prestação de contas de pactuação de planos e aplicação desses recursos a fim de 130 

agilizar processos, possuindo fonte pagadora diferente. O Conselheiro Marco Antônio Da Silva 131 

Cruzeiro frisou que é preciso garantir efetivação e acessibilidade da participação dos Conselheiros e 132 

de toda a sociedade civil. Com a palavra a Conselheira Aparecida Vicente reforçou a urgência de 133 

equipamentos que facilitem a comunicação, uma vez que já existem parâmetros legais para essa 134 

tarefa. Em seguida, a Conselheira Karoline Aires Ferreira Vasconcelos enfatizou a importância da 135 

escuta de todas as demandas colocadas nesta reunião para que se possa pensar nacionalmente a 136 

organização dos Conselhos. Em seguida, o Conselheiro Marcelo da Silva fez a leitura da nota de 137 

esclarecimento elaborada pelo Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/RS à Secretaria de 138 

Estado do Trabalho e Assistência Social. No mais, ficou acordado que o Conselheiro enviará ao e-139 

mail do CNAS o convite de participação de algum Conselheiro não-governamental e da sociedade 140 

civil na reunião do CEAS/RS de segunda-feira à fim de solucionar dificuldades na mediação do 141 

diálogo com a gestão estadual. O Conselheiro também solicitou o envio pelo senhor Orlando Xavier 142 

das sugestões por escrito, visando debate do CNAS e a comissão de acompanhamento dos 143 

Conselhos. Por fim, a Conselheira Karoline Aires Ferreira Vasconcelos, agradeceu a todos e 144 

encerrou ao primeiro turno da reunião. Dando continuidade à reunião na parte da tarde o 145 

Conselheiro Marcelo da Silva cumprimentou a todos e informou a pauta: Tema 2: Debate sobre a 146 

atuação do controle social do SUASfrente a pandemia - Funcionamento das reuniões dos Conselhos 147 

em formato virtual e presencial e prestação de contas dos recursos extraordinários das Portarias nº 148 
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369 e 378 (Levantamento de dúvidas). Com a palavra a Conselheira Cintia Aumann citou o 149 

Programa Armazém da Família, a solicitação do Conselho feita na reunião passada sobre o 150 

panorama dos funcionários do SUAS durante a pandemia, além do acompanhamento do controle 151 

social no formato virtual. Informou que o Conselho de Curitiba tem acompanhado as questões de 152 

distribuição dos recursos e avaliações sobre a chegada de EPI’s, e que a Cartilha SUAS será feita 153 

ano que vem para pertencimento e fortalecimento dos usuários da Política de Assistência Social. Na 154 

sequência a Conselheira Elicarla Maria Álvares sugeriu como encaminhamento pensar sobre como 155 

melhorar a precariedade de acesso e comunicação de muitos Conselheiros. Além disso, destacou a 156 

importância das reuniões ampliadas das comissões. A Conselheira Cristina Jaenisch Rosa discorreu 157 

sobre a continuidade das atividades do SEAS/RS via remota neste período de pandemia, ressaltando 158 

o trabalho de forma ampliada com todas as comissões. Citou também os círculos de debates 159 

adaptados ao formatado online entre os municípios e Conselhos municipais, o seminário Pop Rua, a 160 

ratifição da legislação de inscrições junto aos Conselhos municipais a partir da Resolução nº 14, a 161 

discussão do Pacto de Aprimoramento do Estado e as discussões das comissões de forma ampliada. 162 

Com a palavra a Conselheira Leila Thomassim citou produções do Conselho, as Resoluções nº 369 163 

e 378 e informou que amanhã terá reunião para escuta dos usuários visando aprimorar o relatório 164 

sobre o funcionamento dos serviços de assistência social durante a Covid-19. Em seguida a 165 

Conselheira Iara da Rosa, falou sobre as atividades no Conselho Municipal de Assistência Social, 166 

pontuando a dificuldade de acesso, apoio às reuniões e precarização de equipamentos públicos. 167 

Frisou a importância da reconstituição do Conselho Municipal de Porto Alegre na deliberação das 168 

políticas públicas. A Conselheira Samanta Krevorucka explicou que o mandato dos Conselheiros 169 

foi prorrogado e citou o processo de reordenamento da política social do estado. Em seguida, o 170 

Conselheiro Marcelo da Silva ressaltou a elaboração de um tutorial de como será feita a prestação 171 

de contas dos recursos recebidos pelos Conselhos neste momento de pandemia. O Conselheiro 172 

Marco Antônio da Silva Cruzeiro indagou sobre qual metodologia será usada para controle e 173 

validação dos recursos emergências, inclusive os da Portaria nº 378. Em seguida fez a leitura dos 174 

municípios que não estão habilitados ao SUAS. A Conselheira Iara da Rosa informou que este mês 175 

é o último da programação de distribuição dos kits proteicos aos usuários e que se preocupa com a 176 

sequência desta ação. O Conselheiro Orlando Xavier pontuou que duas prestações de contas sobre 177 

os recursos emergenciais serão feitas este ano no estado do Rio de Janeiro e apontou que não 178 

chegaram com integralidade os recursos obrigatórios de transferências regulares para a continuidade 179 
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das ações. Acrescentou uma fala sobre a questão da reprogramação dos recursos e o processo de 180 

prestação de contas no SUAS Web. A Conselheira Iara Da Rosa chamou atenção para a importância 181 

da aplicação integral dos recursos recebidos. Logo após, a Conselheira Rosemary Cerqueira citou a 182 

elaboração de um ofício conjunto aos municípios para a Secretaria Nacional para sanar dificuldades 183 

do estado do RJ e dos municípios na execução dos recursos da Portaria nº 369, além dos problemas 184 

que existem na execução interna dos recursos Socioassistenciais e auxílio na captação de recursos. 185 

A Conselheira Ticyana Begnini reforçou a fala da Conselheira Iara Da Rosa no que tange a 186 

solicitação de prorrogação dos prazos de uso dos repasses emergenciais provindos da Resolução nº 187 

369, a fim de dar continuidade às ações programadas. O Conselheiro Marcelo da Silva sugeriu que a 188 

Conselheira Elicarla Maria Álvares formalize suas denúncias a respeito das irregularidades no 189 

atendimento aos usuários. Com a palavra a Conselheira Aparecida Vicente frisou a urgência do 190 

financiamento da Assistência Social. Em seguida, a Conselheira Leila Thomassim destacou que o 191 

financiamento da Assistência Social deve ser mantido mesmo após a pandemia, além disso, chamou 192 

atenção para a desproteção social que o país está vivendo por conta dos limites que existem de 193 

participação e debate. Na sequência o Conselheiro Marco Antônio Da Silva Cruzeiro citou a 194 

necessidade da recomposição dos recursos da rede de proteção social do Brasil, além do problema 195 

do congelamento de investimentos por 20 anos dado pela Emenda Constitucional nº 95. Ressaltou a 196 

importância de definir um percentual específico para Assistência Social no país evitando assim o 197 

risco de perda do orçamento da seguridade social. A Conselheira Caroline de Mendonça pontuou a 198 

importância da recomposição dos recursos pois a pandemia revelou que aproximadamente 40 199 

milhões de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade e ausência de segurança financeira. 200 

Frisou também a importância do debate com a sociedade. Por fim reforçou que a Conselheira 201 

Elicarla Maria Álvares formalize suas denúncias sobre irregularidades na aplicação dos recursos 202 

emergenciais. Em seguida, a Conselheira Elicarla Maria Álvares - Representante da Sociedade Civil 203 

– CEAS/RJ observou que a fiscalização aos equipamentos de Assistência Social é ineficiente. 204 

Respondendo à pergunta da Conselheira sobre a distribuição dos recursos, o Conselheiro Marco 205 

Antônio Da Silva Cruzeiro informou que há prestações de contas junto às visitas de fiscalização que 206 

podem ser acompanhadas para garantir a efetividade, e qualidade, da aplicação dos recursos. Em 207 

seguida, a Conselheira Aparecida Vicente pontuou a falta de adesão da sociedade nas discussões e a 208 

carência de equipamentos (abrigos, CRAS, CREAS) construídos no Rio de Janeiro. A Conselheira 209 

Salete Dobrev sugeriu que o Conselho do Rio Janeiro recorra ao Ministério Público em caso de 210 
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muitas dificuldades, citando sua experiência positiva no estado de São Paulo. Na sequência Douglas 211 

Bertoldo, Representante da SENARC – Ministério da Cidadania, fez a apresentação do Índice de 212 

Gestão Descentralizada - IGD, explanando sobre suas competências, características, ações, 213 

componentes e modificações de metodologia conforme o alcance dos objetivos. Destacou que as 214 

informações sobre a quantidade de municípios que já fizeram as prestações de contas que foram 215 

aprovadas são repassadas para que, caso haja necessidade, sejam avaliadas por outra instância. 216 

Lembrou que o prazo de envio das prestações de contas pelos Conselhos através do Senso Web é 217 

dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, ressaltou dificuldades de continuidade dos trabalhos 218 

devidos às trocas de gestões e problemas políticos. Reforçou que há resistência de alguns 219 

municípios na aderência de utilização dos recursos, e que, portanto, não recebem IGD. Enfatizou 220 

também a pesquisa dos motivos da parada de transferência de recursos, que é a prestação de contas 221 

principal. Informou que existe a obrigatoriedade de pelo menos 3% dos recursos recebidos pelo 222 

IGD serem utilizados para acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Programa Bolsa Família e 223 

do Cadastro Único no controle social. Frisou que alguns municípios pequenos se unem para somar 224 

seus recursos e adquirirem em conjunto um bem de valor maior. Com encaminhamento aos gestores 225 

sugeriu a reunião da documentação dos gastos com urgência para que as próximas gestões não 226 

sejam impactadas pela perda de recursos, o que certamente desestabiliza todo o andamento do 227 

programa. Informou também que a Portaria nº 443 de 17 de julho de 2020 vai prorrogar a portaria 228 

anterior por mais 180 dias. Além disso, o Conselheiro Douglas Bertoldo fez a apresentação do 229 

Índice de Gestão Descentralizada – IGD citou os Informes nº 711, 717, e 721 do IGD, ressaltou que 230 

a utilização dos recursos emergenciais de assistência social é flexível e sugeriu o planejamento 231 

junto aos Conselhos para melhor efetividade do uso dos recursos. Também destacou que o 232 

recebimento dos informes será disponibilizado aos interessados desta reunião. Com a palavra, a 233 

Conselheira Mirian da Silva Queiroz informou já ter acatado a denúncia da Conselheira Elicarla 234 

Maria Álvares - Representante da Sociedade Civil – CEAS/RJ e pediu que detalhes sejam enviados 235 

para execução de medidas cabíveis. A Conselheira Elicarla informou que precisaria se ausentar, 236 

pois estava sendo solicitada numa denúncia de moradores de rua que estavam sendo agredidos. Em 237 

seguida, o Conselheiro Orlando Xavier citou a importância de haver continuidade no recebimento 238 

dos recursos para evitar inconsistências na distribuição dos mesmos. O Conselheiro Douglas 239 

Bertoldo, Representante da SENARC – Ministério da Cidadania, sugeriu que os dois IGD’s sejam 240 

apresentados de forma conjunta num próximo momento para que suas diferenças e semelhanças 241 
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ajudem na interpretação dos dados. Acrescentou que deixará disponível seu contato a fim de 242 

esclarecimentos e resolução de casos específicos. Respondendo à pergunta da Conselheira Caroline 243 

de Mendonça Araújo, Douglas Bertoldo explicou que as contratações não podem ter características 244 

de continuidade, além da observância das legislações específicas do estado, ou município, que 245 

devem ser seguidas. Além disso, sanou as dúvidas da Conselheira Iara Da Rosa – Conselheira da 246 

Sociedade Civil – CMAS/Porto Alegre sobre as sanções em caso de não cumprimento dos prazos 247 

pela gestão dos Conselhos. O Conselheiro informou também que o prazo de lançamento da 248 

comprovação dos gastos no SUAS Web é dia 30 de novembro de 2020, caso não haja prorrogação. 249 

Em seguida, a Secretária Executiva Substituta do Conselho Nacional de Assistência Social, Mirian 250 

da Silva Queiroz, falou sobre o formulário de avaliação da reunião enviado aos e-mails dos 251 

participantes e a importância da devolutiva. Agradeceu a presença de todos em nome da equipe da 252 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social e falou o e-mail para contato. Por 253 

fim o Conselheiro Marco Antônio Da Silva Cruzeiro – 2º Titular e Representante da Federação 254 

Nacional dos Assistentes Sociais – FENAS ressaltou a importância do feedback sobre a reunião, 255 

registrou seu apreço pela participação de todos e encerrou a reunião. 256 

 257 

 258 

 259 

 260 

 261 

Aldenora Gomes González 262 

 1ª Titular/Vice-Presidente do CNAS e Representante do Instituto EcoVida 263 

 Novembro de 2020.  264 


