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MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MC 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

 

 

Ata da 278ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

Local: Casa dos Conselhos. Rua Silva Paulet, 334 - Meireles/Fortaleza-CE 

Data: 15/08/2019 

 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove realizou-se a 278ª Reunião Ordinária do 1 

Conselho Nacional de Assistência - CNAS, sob a Coordenação Conselheira Titular Aldenora 2 

Gomes González, Representante do Instituto Eco Vida. Estiveram presentes os seguintes 3 

Conselheiros (as) Titulares e Suplentes: Conselheira Titular Maria Yvelonia dos Santos Araújo 4 

Barbosa, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Representante do 5 

Ministério da Cidadania – MC; Conselheiro Titular Bruno Henrique Benfica da Câmara Pinto, 6 

Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Titular Natália Cerqueira de Souza, 7 

Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Titular Heloiza de Almeida Prado 8 

Botelho Egas, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Titular Vitória Batista 9 

Silva, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Titular Kariny Geralda Alves 10 

Veiga, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheiro Suplente Fernando Macedo 11 

Brandão, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Suplente Mirian da Silva 12 

Queiroz Lima, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheiro Suplente Ayrton 13 

Maurício Azeredo Silva, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheira Titular Célia 14 

Maria de Souza Melo Lima, Representante do Fórum Nacional dos Secretários (as) de Estado da 15 

Assistência Social – FONSEAS; Conselheira Suplente Aline Araújo da Silva, Representante do 16 

Fórum Nacional dos Secretários (as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS; Conselheiro 17 

Suplente Marcos Maia Antunes, Representante do Ministério da Cidadania - MC; Conselheiro 18 

Suplente Márcio Fernandes Maurício, Representante do Ministério da Cidadania – MC; Conselheira 19 

Titular Vanda Anselmo Braga dos Santos, Representante do Colegiado Nacional de Gestores 20 

Municipais de Assistência Social – CONGEMAS; Conselheiro Suplente Josenildo André Barboza, 21 

Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 22 

CONGEMAS; Conselheira Titular Rozangela Borota Teixeira, Representante da Federação 23 

Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA; Conselheira Titular 24 

Sandra Regina Ferreira Barbosa, Representante da Federação Nacional dos Empregados em 25 

Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas – FENATIBREF; Conselheira Suplente Vânia 26 
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Maria Machado, Representante da Federação Nacional dos Psicólogos - FENAPSI; Conselheiro 27 

Titular Benedito Augusto de Oliveira, Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores 28 

em Seguridade Social da CUT - CNTSS/CUT; Conselheira Suplente Irene Rodrigues da Silva, 29 

Representante da Confederação dos (as) Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal - 30 

CONFETAM/CUT; Conselheira Titular Margareth Alves Dallaruvera, Representante da Federação 31 

Nacional dos Assistentes Sociais - FENAS; Conselheira Suplente Ana Lúcia Soares, Representante 32 

da Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais – ABRATO; Conselheira Titular Aldenora 33 

Gomes González, Representante do Instituto Eco Vida; Conselheira Titular Solange Bueno, 34 

Representante do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS; Conselheira Suplente Tathiane Aquino 35 

Araújo, Representante da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil – REDTRANS; Conselheiro 36 

Suplente Aguinaldo Umberto Leal, Representante do Fórum Regional dos Usuários do SUAS da 37 

Amazônia Oriental – FORUSUAS/AOR; Conselheiro Titular Clóvis Alberto Pereira, Representante 38 

da Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB; Conselheira Suplente Jani Betânia Souza 39 

Capibaribe, Representante da Associação Brasileira de Autismo - ABRA. ABERTURA: A 40 

Conselheira Aldenora Gomes González, Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – 41 

CNAS e Representante do Instituto Eco Vida, iniciou a reunião cumprimentando a todos e solicitou 42 

que a Secretária Executiva Substituta do CNAS realizasse a verificação do quórum.  Verificado o 43 

quórum, deu as boas-vindas as novas conselheiras governamentais e informou que a pauta está 44 

composta pelos seguintes itens: das 09h00 às 09h30 - Aprovação da Ata da 277ª Reunião Ordinária 45 

do CNAS e da pauta da 278ª Reunião Ordinária; 09h30 às 10h00 – Informes da 46 

Presidência/Secretária Executiva, MC, FONSEAS, CONGEMAS, CIT e Conselheiros; das 10h00 47 

às 10h30 – Resolução de recomposição das comissões do CNAS; das 10h30 às 12h00 – Processo 48 

Eleitoral da Sociedade Civil; Proposta de resolução e material para os conselhos da SC; Papel do 49 

CNAS nas Conferências Estaduais e Municipais; 14h00 às 18h00 – Plano Plurianual – PPA; 50 

Relatório do FNAS do 2º Trimestre; Orçamento 2019/2020. Informou que houve uma solicitação de 51 

inversão de pauta sugerindo que o Plano Plurianual – PPA e o Orçamento 2019/2020 fossem 52 

transferidos para o período da manhã em função dos horários de voo e explicou que os temas que 53 

estão na pauta no horário das 10h30 às 12h00 seriam transferidos para o período da tarde. Havendo 54 

consenso em relação a alteração da pauta, colocou para apreciação dos conselheiros a Ata da 277ª 55 

Reunião Ordinária do CNAS e a pauta da 278ª Reunião Ordinária com as alterações realizadas, as 56 

quais foram aprovadas por unanimidade. A Conselheira Maria Yvelonia dos Santos Araújo 57 
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Barbosa, Vice-Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e Representante do 58 

Ministério da Cidadania – MC, cumprimentou a todos, especialmente, os conselheiros que estavam 59 

participando do Encontro Nacional do CONGEMAS e imediatamente vieram para essa reunião. 60 

Agradeceu a equipe técnica do CNAS pelo esforço e pelo apoio para realização da Reunião 61 

Descentralizada e Ampliada do CNAS. Seguindo para os informes, a Presidente Aldenora Gomes 62 

González ponderou que gostaria de fazer um breve balanço sobre a Reunião Descentralizada e 63 

Ampliada do CNAS, informando que houve a participação de 205 pessoas, dentre esses 69 se 64 

inscreveram no momento do evento. Entendeu que é necessário avaliar a metodologia utilizada para 65 

inscrição, uma vez que decidiram diminuir de 500 para 300 inscrições e muitas pessoas não 66 

compareceram. Comunicou que representou o CNAS no Encontro Nacional do CONGEMAS na 67 

mesa de abertura e em um painel e passou aos demais informes. A Conselheira Solange Bueno, 68 

Representante do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS, questionou em qual momento será 69 

realizada a avaliação da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS e a Presidente Aldenora 70 

Gomes González entendeu que essa questão deve ser decidida coletivamente e poderá ser incluída 71 

na pauta da próxima reunião. Iniciando os informes da Presidência/Secretária Executiva, a Sra. 72 

Mirelle Campos da Silva Dantas, Secretária Executiva Substituta do CNAS, cumprimentou a todos 73 

e notificou que justificaram a ausência os seguintes conselheiros: a Conselheira Norma Suely de 74 

Souza Carvalho, na Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS e nessa reunião ordinária, por 75 

motivos pessoais; Conselheira Mariana de Sousa Machado Neris, na Reunião Descentralizada e 76 

Ampliada do CNAS e nessa reunião ordinária, por motivo de compromissos institucionais. 77 

Convocações e Participações: os Conselheiros (as) Titulares e Suplentes foram convocados para a 78 

Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS, nos dias 13 e 14 de agosto de 2019 e para a 278ª 79 

Reunião Ordinária do CNAS, no dia 15 de agosto de 2019, em Fortaleza/CE; as Conselheiras 80 

Vanda Anselmo Braga dos Santos, Norma Suely de Souza Carvalho e o Conselheiro Aguinaldo 81 

Umberto Leal para participarem do Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 07, 08 e 09 de 82 

agosto de 2019, em Belém/PA. Participações da Presidente: Reunião da Frente Mineira em Defesa 83 

do SUAS e da Seguridade Social, no dia 17 de julho de 2019; Reunião Ampliada do CEAS/AM 84 

com os Conselhos Municipais de Assistência Social, nos dias 30 e 31 de julho de 2019; Reunião do 85 

Grupo ADI 6162 com o Vice-Procurador Geral da República do Brasil, Dr. Luciano Marins Maia, 86 

no dia 05 de agosto de 2019, em Brasília/DF; Encontro Nacional do CONGEMAS, nos dias 07, 08 87 

e 09 de agosto de 2019, em Belém/PA. E-mails enviados aos conselheiros: Ata e Degravação da 88 
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277ª Reunião Ordinária do CNAS; Lista de Hotéis e Restaurantes próximo ao local de realização da 89 

Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS; Decreto nº 9.943/2019; Pauta da 278ª Reunião 90 

Ordinária do CNAS; Programação da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS para 91 

divulgação. Resoluções, Decretos, Leis e Portarias publicadas no Diário Oficial da União: Portaria 92 

nº 1.258 de 09 de julho de 2019, que alterou a Portaria nº 2.224, de 04 de junho de 2019. CNAS 93 

Informa: Pesquisa sobre o Sistema de Justiça aos profissionais dos equipamentos do SUAS é 94 

disponibilizada para preenchimento; Despesas específicas podem ficar fora da análise da renda 95 

familiar dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC. Datas Comemorativas: 96 

05/08 – Dia Nacional da Saúde; 06/08 – Dia Nacional dos Profissionais de Educação; 07/08 – Dia 97 

Nacional da Lei Maria da Penha; 09/08 – Dia Internacional dos Povos Indígenas; 11/08 – Dia dos 98 

Pais; 12/08- Dia Internacional da Juventude; 21/08 – Dia do início da Semana Nacional da Criança 99 

Excepcional; 26/08 – Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e Dia 100 

Internacional da Igualdade da Mulher. Aniversariantes do mês: 10/08 – Conselheira Margareth 101 

Alves Dallaruvera. Passando aos informes do Ministério da Cidadania, a Vice-Presidente Maria 102 

Yvelonia dos Santos Barbosa ponderou que esses informes já foram realizados durante a Reunião 103 

Descentralizada e Ampliada do CNAS, porém, discorreu que fará um resumo deles. Relatou sobre a 104 

assinatura do acordo de cooperação técnica do Ministério da Cidadania com o Serviço Social da 105 

Indústria – SESI, que tem como objetivo a união de esforços para a promoção do atendimento 106 

gratuito de jovens de 18 a 29 anos na perspectiva de promover a empregabilidade por meio da 107 

formação cidadã, da educação e da qualificação profissional e empreendedora. Arrazoou que a 108 

Câmara Técnica de Serviços de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência da CIT 109 

realizou a sua primeira reunião no dia 27 de junho de 2019 com a participação da Secretaria 110 

Nacional de Assistência Social – SNAS, FONSEAS e CONGEMAS, em que foram apresentados 111 

dados e informações e foi consensuado como objetivo a revisão para aprimoramento da publicação 112 

das perguntas e resposta sobre esse tema, assim como a elaboração das orientações técnicas para 113 

esse serviço. Acrescentou que a próxima reunião será realizada nos dias 21 e 22 de agosto de 2019. 114 

Discorreu que o 21º Encontro Nacional dos Profissionais do PPCAN aconteceu nos dias 27 e 28 de 115 

julho de 2019 com o objetivo de elaborar uma nota técnica conjunta para definição de fluxos entre 116 

programas e serviços de acolhimento, sendo que o cronograma de ações montado será apresentado 117 

na CIT. Explanou sobre o rompimento da barragem no município de Quati/BA, que aconteceu no 118 

dia 11 de julho de 2019 e deixou mais de 300 pessoas desabrigadas e cerca de 2000 pessoas 119 
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desalojadas no município de Coronel João Sá/BA. Ressaltou que, além das orientações técnicas 120 

dadas, realizaram o teste piloto do Formulário Nacional para Registro de Informações de Famílias e 121 

Indivíduos em Situação de Emergência no SUAS. Postulou que a foi lançada a Consulta Pública 122 

sobre os Parâmetros de Ação do SUAS no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 123 

Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência, que está disponível no site do Ministério da 124 

Cidadania para contribuições até o dia 31 de agosto de 2019, solicitando aos conselheiros que 125 

fomentem a participação dos profissionais. Informou que o prazo para preenchimento do Censo 126 

SUAS 2019 iniciará no dia 09 de setembro de 2019 e finalizará no dia 29 de novembro de 2019. A 127 

Conselheira Vanda Anselmo Braga dos Santos, Representante do Colegiado Nacional de Gestores 128 

Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, parabenizou a equipe do CNAS pela condução 129 

da Reunião Descentralizada e Ampliada do CNAS e realizou uma alusão especial ao gabinete do 130 

Deputado Carlos Felipe, que conseguiu liberar o espaço para a sua realização. Notificou sobre a 131 

realização do 21º Encontro Nacional do CONGEMAS, que aconteceu em Belém/PA, destacando 132 

que os painéis foram muito incisivos na perspectiva da análise da conjuntura da consolidação do 133 

SUAS. Relatou que as cidades-sedes dos encontros regionais do CONGEMAS em 2020 serão: 134 

Parintins/AM; Juazeiro do Norte/CE; Capão de Canoas/RS; Serra/ES e Campo Grande/MS, sendo 135 

que o encontro nacional será realizado em Foz do Iguaçu/PR. Com relação aos informes da CIT, o 136 

Conselheiro Aguinaldo Umberto Leal, Representante do Fórum Regional dos Usuários do SUAS da 137 

Amazônia Oriental – FORUSUAS/AOR, manifestou que foi alterada a forma de repasse dos 138 

recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para ação/resultado/repasse e que, foi 139 

apresentando sobre a Estação Cidadania, que possui 191 unidades instaladas pelo Brasil e 140 

possibilitou a melhora dos indicadores sociais do município. O Conselheiro Josenildo André 141 

Barboza, Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 142 

CONGEMAS, compreendeu que seria interessante ter acesso aos dados sobre a transformação 143 

social trazida pela Estação Cidadania, por entender que existe apenas uma mudança na 144 

infraestrutura local. Abrindo para os informes dos conselheiros, a Conselheira Margareth Alves 145 

Dallaruvera, Representante da Federação Nacional dos Assistentes Sociais – FENAS, ilustrou que 146 

vários municípios estão concretizando as suas conferências municipais e que, a já possuem todos os 147 

informes da Conferência Nacional Democrática. Seguindo para a apresentação do Plano Plurianual 148 

– PPA, o Conselheiro Marcos Maia Antunes, Representante do Ministério da Cidadania – MC, 149 

salientou que não existe nenhuma novidade em relação ao PPA desde a última apresentação 150 
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realizada, explanando que continua com uma diretriz, um tema, um programa, um objetivo e uma 151 

meta. Lembrou que a diretriz estabelecida foi “Valorização da Liberdade Individual e da Cidadania 152 

com Foco na Família”, o tema “Assistência Social, Cultura e Esporte”, o programa “Proteção Social 153 

no âmbito do SUAS”, o objetivo “Garantir Serviços e Benefícios Socioassistenciais as Famílias e 154 

Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade e Risco Pessoal e Sociais com Respeito a Diversidade 155 

de Público e Território”. Discorreu que os detalhes orçamentários serão realizados ao longo da 156 

execução do PPA e que o prazo final para o seu encaminhamento ao Congresso Nacional será até o 157 

final de agosto/2019. Com relação ao orçamento 2019/2020, explicou que continua o mesmo, 158 

salientando que houve um aumento de 1000% para a estruturação da Rede da Proteção Social 159 

Básica e de R$58.000.000 para R$60.000.000 para o BPC. Apresentou os dados sobre o BPC e 160 

sobre a manutenção dos serviços do orçamento de 2019 e orçado para 2020 com a correção do 161 

IGPM mais 5%, finalizando a apresentação. Abrindo para as manifestações, a Conselheira Vânia 162 

Maria Machado, Representante da Federação Nacional dos Psicólogos – FENAPSI, questionou se 163 

será encaminhado ao Congresso o orçamento aprovado na última plenária do CNAS e a Conselheira 164 

Solange Bueno solicitou que fosse apresentado um exemplo do diferencial desse novo orçamento. A 165 

Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima, Representante do Fórum Nacional dos Secretários 166 

(as) de Estado da Assistência Social – FONSEAS, indagou se o orçamento apresentado já está 167 

autorizado pelo Ministério da Economia e afirmou que não entendeu o motivo de continuar 168 

reduzida a proposta para 2020, uma vez que foram elaboradas as ressalvas pelo Conselho. A Sra. 169 

Vanda Anselmo Braga dos Santos afirmou que já se sentiu contempladas nas explanações anteriores 170 

e questionou se os programas não estariam contemplados no objetivo e se seria necessário definir 171 

uma porcentagem de ampliação da rede. A Presidente Aldenora Gomes González compreendeu que, 172 

além de ampliar, devem garantir e especificar cada meta e a Conselheira Sandra Regina Ferreira 173 

Barbosa, Representante da Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, 174 

Religiosas e Filantrópicas – FENATIBREF, questionou qual será a consequência trazida com a 175 

mudança da lógica do orçamento e compreendeu que será necessário recriar o Grupo de Trabalho 176 

de Incidência Política, uma vez que haverá mais cortes. O Conselheiro Marcos Maia Antunes 177 

explicou que os indicadores da meta já estão definidos e que, esse orçamento não é novo, 178 

salientando que apenas existe um entendimento diferente de que a meta não é algo quantificável. 179 

Explanou que lhe foi passado que o orçamento de 2020 tinha sido aprovado e que era necessário 180 

trazer apenas os números corrigidos pelo IGMP mais 5% e justificou que não pode apresentar outra 181 
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proposta, além daquela que já foi aprovada, não tendo os limites orçamentários já definidos. 182 

Afirmou que precisam batalhar no Congresso Nacional para ter um orçamento maior. O 183 

Conselheiro Josenildo André Barboza intuiu que é um risco deixar tudo a cargo do Ministro, tendo 184 

em vista o histórico de déficit entre o orçamento aprovado pelo CNAS e pelo Congresso. 185 

Questionou como está a recomposição do exercício de 2019, observando que essa questão precisa 186 

ser prevista no orçamento de 2020, pois o afetará diretamente. A Conselheira Margareth Alves 187 

Dallaruvera inferiu que essa situação é resultado do golpe que o Brasil vem sofrendo desde 2016 e 188 

questionou qual foi o motivo de aumentar exorbitantemente a previsão orçamentária para a 189 

estruturação da rede. Compreendeu que poderiam fazer um debate dentro do Congresso Nacional no 190 

próximo mês, para discutir sobre a recomposição do orçamento e a importância da Política Nacional 191 

de Assistência Social. A Conselheira Vanda Anselmo Braga dos Santos entendeu que essa 192 

discussão precisa ser pautada urgentemente e que é necessário ter clareza de que não estão tratando 193 

de partidos políticos, mas sim de um sistema de proteção social que não é traduzido no orçamento e 194 

nem no PPA. A Presidente Aldenora Gomes González concordou sobre a necessidade de fazer uma 195 

incidência política dentro do Congresso e compreendeu que é necessário pensar em uma alteração 196 

da pauta da 279ª Reunião Ordinária do CNAS, para atender essa questão. A Conselheira Solange 197 

Bueno salientou sobre a necessidade de se movimentarem em um orçamento que o CNAS entende 198 

como ideal e a Conselheira Irene Rodrigues da Silva, Representante da Confederação dos (as) 199 

Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal - CONFETAM/CUT, postulou que deveria ter um 200 

comparativo do que foi aprovado pelo CNAS, aprovado pelo Congresso e o que foi efetivado, para 201 

que possam ter uma noção exata da diminuição dos investimentos da Assistência Social dos últimos 202 

três anos. Compreendeu que é necessário abrir um canal de diálogo com o Ministro. A Vice-203 

Presidente Maria Yvelonia dos Santos Barbosa destacou que é salutar pensar em encaminhamentos 204 

somando forças ao gestor do Ministério da Cidadania, para que possam fazer as incidências 205 

necessárias no Congresso e no Ministério da Economia e a Conselheira Aline Araújo da Silva, 206 

Representante do Fórum Nacional dos Secretários (as) de Estado da Assistência Social – 207 

FONSEAS, discorreu que é preciso ter a clareza que a emenda constitucional congela os recursos e 208 

não os reduz e indagou como podem fazer a disputa se estão propondo um orçamento abaixo do 209 

necessário para manter a rede. O Conselheiro Clóvis Alberto Pereira, Representante da Organização 210 

Nacional de Cegos do Brasil – ONCB, arrazoou que é muito importante fazer uma ação efetiva 211 

entre a Sociedade Civil e o Governo, para que possam avançar e o Conselheiro Benedito Augusto 212 
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de Oliveira, Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da 213 

CUT - CNTSS/CUT, afirmou que o orçamento é uma questão política e ratificou a necessidade de 214 

realização de uma incidência. Compreendeu que perderam o debate da proposta de estabelecer 1% 215 

do PIB para a Assistência Social e que poderão observar o retrocesso que o Brasil está vivendo com 216 

a possível reforma fiscal. A Conselheira Sandra Regina Ferreira Barbosa ponderou que a Sociedade 217 

Civil deveria ter trabalhado uma estratégia para convencer o Ministro em realizar a conferência 218 

nacional e o Sr. Carlos Nambu, Representante do Movimento Nacional de Entidades de Assistência 219 

Social – MNEAS, inferiu que poderiam fazer um estudo para que as ações da Assistência Social 220 

não sejam contigenciáveis na LDO e afirmou que as emendas individuais não são consideradas na 221 

recomposição do fundo. Explanou que seria interessante realizar um movimento em relação ao PL 222 

de 1% para a Assistência Social, que proporcionaria o dobro do valor real necessário no que se 223 

refere as despesas discricionárias dessa política. O Conselheiro Marcos Maia Antunes ponderou que 224 

é muito importante analisar o que poderá ser contigenciável ou não e ilustrou que a Diretora 225 

Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS já explicou qual será a estratégia do 226 

Ministro para a recomposição. Esclareceu que os recursos estão diminuindo pela queda da 227 

arrecadação e que, foi informado que o aumento dos recursos para estruturação da rede da Proteção 228 

Social Básica vem de uma parceria com a Caixa Econômica Federal - CEF. O Conselheiro 229 

Josenildo André Barboza posicionou-se que é necessário investir na qualidade do atendimento e na 230 

manutenção dos serviços já existentes e questionou se existe alguma estratégia de recomposição. O 231 

Conselheiro Marcos Maia Antunes alegou que não está acompanhando as tratativas do Ministro 232 

com o Ministério da Economia e devem tomar cuidado com o discurso de que estão sendo fechados 233 

os equipamentos. A Conselheira Aline Araújo Silva discorreu que precisam saber quantos 234 

equipamentos são cofinanciados pelo Governo Federal, para que possam fazer o recorte de quais 235 

estão sendo cofinanciados com recursos próprios dos municípios e dos estados e compreender qual 236 

a dimensão para a disputa. O Conselheiro Marcos Maia Antunes arrazoou que as demandas estão 237 

crescendo e os municípios estão mantendo os equipamentos mesmo sem o cofinanciamento e o 238 

Conselheiro Josenildo André Barboza afirmou que a apresentação do Sr. Rafael na Reunião 239 

Descentralizada e Ampliada do CNAS mostrou o fechamento de vários equipamentos e entendeu 240 

que a precarização será mostrada no Censo SUAS de 2019. A Presidente Aldenora Gomes 241 

González relatou que, diante todas as discussões, foram retirados os seguintes encaminhamentos: 242 

01) realização de uma audiência com o Ministro da Cidadania e com o Ministro da Economia no dia 243 



 10 

30 de agosto de 2019 para tratar da recomposição do orçamento de 2019 e da proposta de 244 

orçamento para 2020; 02) solicitação de realização de audiência com o Deputado Danilo Cabral 245 

para tratar sobre a PEC de 1% para a Assistência Social; 03) convocação da Reunião Trimestral do 246 

CNAS com os CEAS e CAS/DF para o dia 10 de setembro de 2019, para que façam parte da 247 

incidência política. Com relação a recriação do Grupo de Trabalho de Incidência Política, lembrou 248 

que o regimento interno prevê a criação de apenas 10 subcolegiados e já foram criados nove, sendo 249 

que ainda precisam recriar a Comissão Eleitoral para eleição da Sociedade Civil. Sugeriu que esse 250 

tema seja tratado pela Mesa Diretora ou pela Comissão de Financiamento e Orçamento da 251 

Assistência Social. A Conselheira Margareth Alves Dallaruvera compreendeu que poderiam manter 252 

a Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS e CAS/DF no dia 09 de setembro de 2019 com a 253 

possibilidade de permanecerem até o dia 10 de setembro de 2019. A Presidente Aldenora Gomes 254 

González recordou que não há previsão orçamentária para que os CEAS fiquem mais de um dia em 255 

Brasília/DF e a Sra. Mirelle Campos da Silva Dantas explicou que já é especificado o dia de retorno 256 

dos representantes dos conselhos na convocação. A Presidente Aldenora Gomes González discorreu 257 

que essa questão será tratada na reunião da Mesa Diretora e a Conselheira Célia Maria de Souza 258 

Melo Lima entendeu que seria importante saber qual seria o déficit da Assistência Social e quais 259 

recursos precisam para investir antes de ir para a audiência com os Ministros. Passando para a 260 

resolução de recomposição das comissões do CNAS, a Presidente Aldenora Gomes González 261 

explicou que não podem compor as comissões sem a publicação das resoluções que as compõem, 262 

sendo que ainda existe um parecer da CONJUR/MC para responder antes de realizar essa 263 

publicação. Discorreu que esse assunto aparecerá no relato da reunião da Mesa Diretora, porém, 264 

observou que essa questão não está na pauta, sugerindo incluí-la como último ponto de pauta. 265 

Seguindo para processo eleitoral da Sociedade Civil e a proposta de resolução e material para os 266 

conselheiros da Sociedade Civil, informou que esse processo estava sendo conduzido pela 267 

Comissão de Normas da Assistência Social, entretanto, com a situação vivida a Sociedade Civil 268 

tomou a liberdade de iniciar uma discussão interna para saber quais seriam as necessidades. 269 

Explanou que estão propondo inserir essa resolução na pauta da reunião de outubro/2019 para 270 

votação, uma vez que ainda existe a necessidade de compor a Comissão Eleitoral. Com relação ao 271 

papel do CNAS nas Conferências Estaduais e Municipais, lembrou que esse assunto foi incluído na 272 

pauta devido a provocação dos CEAS de qual seria o comportamento do CNAS em relação ao 273 

processo conferencial que está ocorrendo independentemente da realização ou não da sua 274 
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conferência nacional na Reunião Trimestral com o CNAS. Discorreu que é necessário discutir como 275 

o Conselho acolherá os convites e de forma se dará a sua participação. A Conselheira Margareth 276 

Alves Dallaruvera compreendeu que esse debate deve ser realizado junto com o compromisso de 277 

acatar as deliberações das conferências estaduais e a Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima 278 

afirmou que esse tema interessa muito ao FONSEAS, informando que foi elaborada uma nota 279 

pública em relação a realização das conferências em 2019 orientando e solicitando que os estados 280 

encaminhem as proposições e as deliberações para o FONSEAS. Explicou que o Fórum possui uma 281 

Câmara Técnica que sistematizará um documento com todas as deliberações das conferências 282 

estaduais e encaminhará para o CNAS. A Presidente Aldenora Gomes González compreendeu que é 283 

necessário tomar duas decisões, a primeira se o CNAS participará do processo conferencial em 284 

curso e a segunda de qual forma será acolhida as deliberações. O Conselheiro Clóvis Alberto 285 

Pereira comentou que estão entrando em uma esfera de diálogo e de participação do CNAS com os 286 

conselhos estaduais e municipais no sentido de aprimorar a Política de Assistência Social e o 287 

SUAS, entendendo que prevalecerá a sensibilidade e a sabedoria diante a relação já estabelecida 288 

com esses conselhos. O Conselheiro Bruno Henrique Benfica da Câmara Pinto sugeriu a Presidente 289 

que informe quais foram debates realizados na reunião da Mesa Diretora, para que o debate fique 290 

mais claro e a Conselheira Vânia Maria Machado intuiu que o Conselho não pode se furtar da 291 

responsabilidade de atender os convites que serão realizados e que será diferente receber as 292 

deliberações diretamente dos estados e receber do FONSEAS. A Presidente Aldenora Gomes 293 

González informou que a Mesa Diretora se reuniu e realizou a leitura de alguns convites que 294 

chegaram, sendo que receberam convites para participarem das conferências de Bezerros/PE, 295 

Natal/RN e Porto Alegre/RS, porém, apenas agradeceram o convite, pois elas estavam acontecendo 296 

no período da Reunião Descentralizada e Ampliada e dessa Reunião Ordinária. Complementou que 297 

também receberam o convite de Serra Talhada/PE, em que o município informa que se compromete 298 

a custear todas as despesas caso necessário. Discorreu que a Mesa Diretoria definiu como critérios 299 

para os convites de conferências, caso seja aprovado pelo plenário do CNAS a participação dos 300 

conselheiros nacionais, a verificação da possibilidade de conselheiro da região representar o CNAS 301 

em caso de conferências municipais e a indicação pela Mesa Diretora em caso de conferências 302 

municipais das capitais e estaduais. A Conselheira Margareth Alves Dallaruvera explicou que a sua 303 

proposta é que os estados encaminhem as suas deliberações para o CNAS, para que alguma 304 

comissão sistematize e compreendeu que a proposta do FONSEAS é enviar para o Conselho já 305 
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sistematizado, salientando que será mais um produto para trabalhar e contribuirá com os trabalhos. 306 

A Conselheira Célia Maria de Souza Melo Lima postulou que não são propostas diferentes e 307 

afirmou que o documento do FONSEAS será encaminhado com redação original de cada estado, 308 

todavia, observou que não substitui o encaminhamento direto ao CNAS. O Conselheiro Benedito 309 

Augusto de Oliveira compreendeu que o CNAS deve participar das conferências e a Conselheira 310 

Aline Araújo Silva relatou que as conferências estaduais e municipais estão em um contexto de 311 

conferências obrigatórias e não retira do CNAS a responsabilidade de referência de controle social 312 

no âmbito nacional mesmo não realizando a conferência nacional. Ressaltou que não entende o 313 

motivo de estarem discutindo essa questão, tendo em vista que o CNAS sempre aceita o convite de 314 

participar de todos os tipos de atividade e de eventos. A Vice-Presidente Maria Yvelonia dos Santos 315 

Barbosa explanou que lhe preocupa que a presença dos conselheiros nacionais significará nos 316 

espaços de conferência, visto que não será realizada a conferência nacional. A Conselheira Solange 317 

Bueno relatou que é favorável a participação do CNAS desde que passe pela Mesa Diretora e pelo 318 

plenário e o Conselheiro Josenildo André Barboza arrazoou que o CNAS é guardião da Política 319 

Nacional de Assistência Social, apoiando a participação nas conferências. A Conselheira Irene 320 

Rodrigues da Silva observou que, os estados e municípios que estão convidando o CNAS para 321 

participar das suas conferências, possuem lei obrigando essa realização e que, os debates serão 322 

muito ricos para o Conselho. A Conselheira Vanda Anselmo Braga dos Santos afirmou que o fato 323 

do CNAS não ter deliberado pela realização da conferência nacional não traz o direito de negar que 324 

o processo conferencial está posto e ocorrerá em quase todos os estados e municípios. A 325 

Conselheira Aline Araújo Silva afirmou que mesmo não havendo a conferência nacional o CNAS 326 

pode receber as propostas e deliberar, tendo em vista que estão ouvindo dos órgãos de controle que 327 

a conferência não delibera e a Conselheira Margareth Alves Dallaruvera entendeu que essa situação 328 

não estaria acontecendo se a realização da conferência nacional não tivesse sido impedida e que 329 

devem aceitar os convites, para que possam construir junto a Política de Assistência Social. 330 

Externadas todas as opiniões e manifestações, a Presidente Aldenora Gomes González afirmou que 331 

existe o consenso de que o CNAS participará das conferências estaduais e municipais caso seja 332 

convidado, entendendo que não existe a necessidade de votação. Com relação ao acolhimento das 333 

deliberações das conferências estaduais, afirmou que também existe consenso e passou ao relato da 334 

Reunião da Mesa Diretora realizada no dia 14 de agosto de 2019, elencando os participantes 335 

presentes e discorrendo que foram debatidos os seguintes itens: Item I) Nota nº 336 
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00642/2019/CONJUR/MC/CGU/AGU. Encaminhamento: As alterações solicitadas pela 337 

CONJUR/MC serão providenciadas pela Secretaria Executiva do CNAS. Item II) Convites: a) 338 

Conferências de Assistência Social, Tema “Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento 339 

Público e Participação Social”: i) O Conselho Municipal de Bezerros/PE solicita apoio e convida 340 

para ministrar palestra magna na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 31 de 341 

julho de 2019. Encaminhamento: Agradecemos o convite e informamos que não será possível a 342 

participação do CNAS; ii) O Conselho Municipal de Natal/RN convida para participar da 12ª 343 

Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 07 e 08 de agosto de 2019. 344 

Encaminhamento: Agradecemos o convite e informamos que não será possível a participação do 345 

CNAS; iii) O Conselho Municipal de Porto Alegre/RS convida para participar da mesa de abertura 346 

da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. 347 

Encaminhamento: Agradecemos o convite e informamos que não será possível a participação do 348 

CNAS; iv) O Conselho Municipal de Serra Talhada/PE convida para a Conferência Municipal de 349 

Assistência Social, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, sendo que o Conselho Municipal informa 350 

que o município se compromete a custear todas as despesas que se fizerem necessárias. 351 

Encaminhamento: Critérios para os convites para as conferências municipais caso seja aprovado 352 

pelo plenário do CNAS a participação dos conselheiros nacionais: para os convites recebidos de 353 

municípios para conferências municipais será verificada a possibilidade de conselheiro da região 354 

representar o CNAS, para os convites recebidos para as conferências municipais das capitais e 355 

estaduais será levado para indicação da Mesa Diretora; b) Convites Diversos: i) O Conselho 356 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE, órgão superior de deliberação 357 

colegiada integrante da estrutura básica do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 358 

Humanos, realizará a sua 121ª Reunião Ordinária, nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2019, na sede 359 

da Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nesse sentido o CONADE convida 360 

para versar sobre o Benefício de Prestação Continuada – BPC, no dia 20 de agosto de 2019, as 361 

14h00.  Encaminhamento: A Conselheira Solange Bueno representará o CNAS; ii) A Mesa 362 

Coordenadora do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Assistência Social – FONACEAS 363 

solicita apoio do CNAS na exposição dos temas sobre: os impactos do Decreto nº 9.759/2019, 364 

alterado pelo Decreto nº 9.812/2019, nas instâncias do SUAS; a Apresentação “Avaliando o Pacto 365 

de Aprimoramento do SUAS no âmbito Estadual 2016/2019” e a Construção do Plano de 366 

Assistência Social por ocasião do 44º Encontro desse Fórum que será realizado, nos 21 e 22 de 367 
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agosto de 2019, em Salvador/BA. Encaminhamento: A Presidente Aldenora Gomes González, a 368 

Conselheiras Margareth Alves Dallaruvera custeada pelo CEAS e a Conselheira Natália Cerqueira 369 

representarão o CNAS; iii) A Organização Nacional de Cegos do Brasil – ONCB e o Instituto Sul-370 

Mato-Grossense de Cegos realizarão, no dia 29 e 30 de agosto de 2019, na cidade de Campo 371 

Grande/MS, o Encontro Ágora Brasil da região centro-oeste. Solicita a indicação de um dos 372 

conselheiros do CNAS para participar da mesa de abertura e para proferir palestra sobre os temas: 373 

Inclusão e Acessibilidade comunicacional e a Inclusão da Pessoa com Deficiência nos Programas e 374 

Serviços de Assistência Social e ao Mundo do Trabalho. Encaminhamento: Indicar o Conselheiro 375 

Clóvis Alberto Pereira e a Conselheira Mirian da Silva Queiroz; iv) Convite para participar do 376 

encontro de sensibilização intitulado “Apropriação de Vidas: Só Fazendo” no dia 06 setembro de 377 

2019, em Santana/AP. Encaminhamento: Indicar a Conselheira Aldenora Gomes González sem 378 

custos para o CNAS; v) Convite para participar da Mesa de Abertura do I Congresso Nacional de 379 

Educação e Saúde da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no dia 28 de agosto de 2019, 380 

em Santarém/PA. Encaminhamento: Indicar a Conselheira Aldenora Gomes González para 381 

representar o CNAS. Item III) Informes: a) Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e 382 

Nutricional compartilha carta de convocação da Conferência Nacional Popular Autônoma por 383 

Direitos, Democracia, Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Item IV) Portaria nº 1.297, de 384 

18 de julho de 2019, que estabelece regras gerais para a criação e utilização de canais de divulgação 385 

para manifestação de porta vozes e para release de impressa distribuído por vinculadas no âmbito 386 

do Ministério da Cidadania. Encaminhamento: A Mesa Diretoria sugere que as mídias sociais do 387 

CNAS publiquem somente assuntos afetos ao Conselho até a reunião de setembro, em que a Mesa 388 

terá como convidada a ASCOM para tratar sobre a referida portaria. Item V) Pauta da 280ª Reunião 389 

Ordinária do CNAS: Dia 09/09/2019 – Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS e CAS/DF. Dia 390 

10/09/2019 – Reuniões dos Grupos: das 09h00 às 16h00 – Reunião do Grupo para tratar de 391 

Financiamento e Orçamento da Assistência Social; Reunião do Grupo para tratar do 392 

Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social; Reunião do Grupo para tratar de Normas da 393 

Assistência Social; Reunião do Grupo para tratar de Políticas da Assistência Social; das 16h00 às 394 

18h00 – Reunião do Grupo para tratar dos encaminhamentos e convites do CNAS. Dia 11/09/2019 395 

– 279ª Reunião Ordinária do CNAS: das 09h00 às 09h30 – Aprovação da Ata da 278ª Reunião 396 

Ordinária do CNAS e da Pauta da 279ª Reunião Ordinária do CNAS; das 09h30 às 10h30 – 397 

Informes da Presidência/Secretária Executiva, MC, FONSEAS, CONGEMAS, CIT e Conselheiros; 398 
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das 10h30 às 12h00 – Discussão do Novo Modelo de Requisição aos Benefícios Previdenciários e 399 

Socioassistenciais; das 14h00 às 18h00 – PL nº 8.420/2017, sobre a composição do CNAS. Dia 400 

12/09/2019 - Continuação da 279ª Reunião Ordinária do CNAS: das 09h00 às 10h30 – Resolução 401 

CNAS nº 237, com as diretrizes para a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos 402 

de Assistência Social; das 10h30 às 12h00 – Relato da Reunião do Grupo para tratar do 403 

Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social; das 14h00 às 15h00 – Relato da Reunião do 404 

Grupo para tratar do Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social; das 15h00 às 16h00 – 405 

Relato da Reunião do Grupo para tratar de Normas da Assistência Social; das 16h00 às 17h00 – 406 

Relato da Reunião do Grupo para tratar de Políticas da Assistência Social; das 17h00 às 18h00 – 407 

Relato da Reunião do Grupo para tratar dos encaminhamentos e convites do CNAS. 408 

Encaminhamentos para outubro/2019: verificar a agenda com a Secretaria Nacional de Cuidados e 409 

Prevenção as Drogas para apresentação da Política Nacional sobre Drogas. Item VI) Proposta de 410 

novo formato para as Reuniões Trimestrais do CNAS com os CEAS e CAS/DF: 01) Colocar a 411 

orientação para os convidados de marcar o horário do voo antes do término da reunião; 02) Dividir 412 

em três salas com nove representantes de estado para a discussão em grupo (Manhã - apresentar o 413 

diagnóstico por estado). O Conselheiro Marcos Maia Antunes observou que a recomendação da 414 

Nota nº 00642/2019 da CONJUR/MC não está solicitando alterações, mas sim o complemento de 415 

informações na justificativa e a Conselheira Margareth Alves Dallaruvera questionou como ficará 416 

as reuniões da Comissão de Aprimoramento do Programa Primeira Infância no SUAS. A 417 

Conselheira Natália Cerqueira de Souza, Representante do Ministério da Cidadania – MC, explicou 418 

que, enquanto não houve a complementação técnica solicitada pela CONJUR/MC, as resoluções 419 

não serão liberadas para publicação e o Conselheiro Ayrton Maurício Azeredo Silva observou que, 420 

assim que a Secretaria Executiva do CNAS complementar as informações solicitadas, a 421 

CONJUR/MC se manifestará favorável e serão publicadas as resoluções, seguindo o mesmo rito 422 

anteriormente realizado. A Conselheira Rozangela Borota Teixeira questionou como será decidido 423 

quando houver discordância de levar ou não algum tema para o plenário do CNAS, entendendo que, 424 

talvez, seria interessante incluir que seria realizada a aprovação através da maioria simples. A 425 

Conselheira Vanda Anselmo Braga dos Santos compreendeu que precisam ter um momento com a 426 

CONJUR/MC, para que possam estabelecer um fluxo e um prazo e a Conselheira Natália Cerqueira 427 

de Souza sugeriu marcar uma reunião com a Consultoria Jurídica, para explicar especificamente 428 

sobre a questão do quórum de votação, fim de que possam saber se existe a necessidade de alteração 429 
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das resoluções ou não. O Conselheiro Ayrton Maurício Azeredo Silva intuiu que seria interessante 430 

incluir a possibilidade de votação nas resoluções e marcar uma reunião com a CONJUR/MC. 431 

Diante as discussões, a Conselheira Rozangela Borota Teixeira sugeriu a seguinte redação para o 432 

art. 8º: “A comissão estalar-se-á e discutirá as matérias que lhe forem pertinentes com a presença 433 

da maioria simples de seus membros, sendo encaminhadas ao pleno quando contar com o 434 

posicionamento favorável da maioria dos presentes.”. O Conselheiro Marcos Maia Antunes relatou 435 

que possui receios de alterar a minuta de resolução e demorar ainda mais o processo, uma vez que 436 

não solicitaram nenhuma alteração. A Presidente Aldenora Gomes González explicou as demais 437 

justificativas serão elaboradas pela Secretaria Executiva e a Conselheira Heloiza de Almeida Prado 438 

Botelho Egas, Representante do Ministério da Cidadania – MC, entendeu que é importante se 439 

aterem ao que foi solicitado no parecer, sugerindo conversar com a CONJUR/MC para explicar a 440 

lógica dos subcolegiados e propor que a alteração do texto seria o melhor encaminhamento. A 441 

Presidente Aldenora Gomes González realizou a leitura do parecer encaminhado ao CNAS e 442 

analisou que se não realizarem a alteração apenas poderão aprovar no próximo pleno do dia 10 de 443 

setembro de 2019. A Conselheira Heloiza de Almeida Prado Botelho Egas propôs aprovar 444 

preventivamente a alteração nas resoluções e marcar uma reunião com a CONJUR/MC para ter o 445 

melhor encaminhamento. Havendo consenso em relação a proposta, a Presidente Aldenora Gomes 446 

González colocou para apreciação dos conselheiros a proposta de redação apresentada pela 447 

Conselheira Rozangela Borota Teixeira para o art. 8º das resoluções que instituem as comissões do 448 

CNAS, a qual foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Josenildo André Barboza postulou que 449 

não está explícito que as Conselheiras Aldenora Gomes González e Margareth Alves Dallaruvera 450 

participarão da Conferência Municipal de Assistência Social de Serra Talhada/PE e a Conselheira 451 

Solange Bueno discorreu que existe a necessidade do Grupo que trata do Acompanhamento de 452 

Benefícios e Transferência de Renda se encontrar para tratar sobre o termo de cooperação entre os 453 

municípios e o INSS antes da plenária do CNAS. A Conselheira Vanda Anselmo Braga dos Santos 454 

esclareceu que solicitaram uma reunião do Grupo para que o INSS explanasse sobre a possibilidade 455 

de transição para o atendimento apenas online ou por telefone e a Conselheira Margareth Alves 456 

Dallaruvera lembrou que deliberado pela realização de uma incidência política no Congresso 457 

Nacional aproveitando a presença dos representantes dos CEAS no dia 10 de setembro de 2019, 458 

sugerindo incluir na pauta. A Presidente Aldenora Gomes González informou que a questão será 459 

incluída na pauta e questionou se o Grupo que trata do Acompanhamento de Benefícios e 460 
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Transferência de Renda não participaria dessa incidência, tendo em vista que possui a necessidade 461 

de se reunir. Após algumas discussões, foram consensuados que os seguintes encaminhamentos: 01) 462 

alteração da Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS e CAS/DF para o dia 10 de setembro de 463 

2019, sendo que será realizado alinhamento com os conselhos estaduais no período da manhã e a 464 

incidência política no período da tarde; 02) realização da reunião do Grupo que trata do 465 

Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda no período da manhã do dia 10 de 466 

setembro de 2019; 03) realização das reuniões dos grupos no dia 11 de setembro de 2019 e da 279ª 467 

Reunião Ordinária do CNAS nos dias 12 e 13 de setembro de 2019. A Conselheira Margareth Alves 468 

Dallaruvera ponderou sobre a possibilidade de realizar uma reunião do Grupo que trata do 469 

Aprimoramento do Programa Primeira Infância no SUAS no dia 09 de setembro de 2019, 470 

entretanto, diante algumas dificuldades sugeriu que a ela seja realizada no mês de outubro/2019. 471 

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhum item a ser tratado, a Presidente Aldenora Gomes 472 

González agradeceu a presença de todos e encerrou a 278ª Reunião Ordinária do CNAS. 473 

 474 

 475 

 476 

Aldenora Gomes González 477 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS  478 

 479 

Fortaleza/CE, 480 

Agosto de 2019. 481 


