MEMÓRIA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AOS CONSELHOS
Pós plenária
REUNIÃO: 02/2019
DATA: 12/03/2019
HORÁRIO: 09h às 12:00hs
LOCAL: Esplanada dos Ministérios, Anexo do Bloco F, Ala A, sala 108.

Conselheiros(as) Presentes:
Marisa Rodrigues da Silva – CONGEMAS
Aldenora Gomes Gonzales – Instituto Eco Vida
Ana Heloísa Viana S. Moreno – MC
Bruno Henrique B. da Câmara Pinto – MC
Irene Rodrigues da Silva – CONFETAM/CUT
Jani Betânia Souza Capiberibe - ABRA
Mariana de Sousa Machado Neris– MC
Sandra Regina Ferreira Barbosa – FENATIBREF
Tathiane Aquino Araújo – REDTRANS
Rozângela Borota Teixeira - FEBRAEDA

Secretaria Executiva:
Maria Cristina de Abreu
Lilian da Silva Guedes
Regina Célia C. Sermoud
Rosângela Almeida
Josué Santos

Antes de entrar na pauta da Comissão, a Coordenadora da CAC fez a abertura da reunião
com a leitura da informação da Resolução CNAS nº 08, de 11/03/2019, que altera a
composição das Comissões Temáticas do CNAS, de natureza permanente, referente à
gestão 2018/2020. Logo em seguida, salientou a importância da definição dos prazos e
responsáveis pelas ações previstas no Plano de Ação da CAC, defendendo que o avanço
desse ponto de pauta pode tornar a ação da CAC mais propositiva, e menos reativa aos
temas que aparecem, já que eles estão, em maioria, contemplados como ações no Plano
da Comissão. Assim, propôs a reorganização da pauta a fim de que os demais assuntos
fossem tratados primeiramente, com objetividade, e fosse possível dedicar mais tempo a
esse ponto da finalização do Plano.
1. Definição do Coordenador (a) Adjunto (a) da Comissão de Acompanhamento aos
Conselhos.
Foi aberta a manifestação dos presentes sobre o primeiro ponto de pauta,
considerando o art. 38 do Regimento Interno do CNAS (Resolução CNAS nº 06, de
09/02/2011), e considerando também a orientação de que a Coordenação Adjunta da
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Comissão tenha a mesma representação da Coordenação (neste caso - o governo), a
fim de que se mantenha a paridade na representação na composição da Presidência
Ampliada, em caso de substituição.
Encaminhamento:
1.1. Foi indicada, por unanimidade, a conselheira Mariana de Sousa Machado Neris
como coordenadora adjunta da CAC.
2. Informes - Ofício nº 22/ 2019 — GAB16 enviado pela Deputada Arlete Sampaio,
referente a desativação do CAS/DF.
A Comissão fez a leitura do Ofício que alerta sobre a desativação do CAS-DF e solicita
ao CNAS que “no exercício das suas competências e no esforço conjunto, atue frente
ao atual Governo do Distrito Federal com o intuito de provocá-lo a tomar em caráter
de urgência as medidas necessárias para reativar o CAS/DF. ” As evidências apontadas
no documento são a falta de nomeação de novos membros do conselho passados
mais de 55 dias de governo, e o desmonte administrativo pela não nomeação dos
cargos de secretário (a) executivo (a), apoio administrativo e assessoria do conselho.
Os conselheiros discutiram o tema e sugerem à plenária:
Encaminhamentos:
2.1. Encaminhar ofício ao Governador do DF solicitando informações sobre o
funcionamento do CAS/DF, oferecendo apoio técnico, e destacando a importância do
controle social;
2.2. Encaminhar ofício em resposta à deputada Arlete Sampaio colocando o CNAS à
disposição para informações e sugerindo realização de audiência pública nesta
temática;
2.3. Encaminhar ofício à SNAS relatando a situação do CAS/DF e solicitando
informações da gestão sobre a estruturação do CAS/DF.
3. Indicação de tema e programação da Reunião Regional que irá ocorrer em abril de
2019.
A discussão considerou a proximidade das Reuniões Regionais no Calendário do CNAS
(24 e 25/04 e 29 e 30/04) e revisitou os temas e a programação das Regionais do
segundo semestre de 2018 para que fosse conferida uma continuidade temática, a
saber: “NOVA CONJUNTURA NACIONAL: ORÇAMENTOS E PLANOS”.
No debate, o entendimento entre os conselheiros foi pelo não adiamento das
Regionais no Calendário do CNAS e por levar à Presidência Ampliada a sugestão do
tema “O ACOMPANHAMENTO DO II PLANO DECENAL E DO PACTO DE
APRIMORAMENTO NO ÂMBITO DA GESTÃO E DO CONTROLE SOCIAL”.
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Encaminhamentos:
3.1. Indicação de tema: O acompanhamento do II Plano Decenal e do Pacto de
Aprimoramento no âmbito da Gestão e do Controle Social;
3.2. Levar para as Reuniões Regionais, como informe, o monitoramento do relatório
da paridade que está sendo apresentado aos CEAS e CAS-DF nas Reuniões Trimestrais.
Encaminhamento da Presidência Ampliada
Sugestão de alteração da data das Regionais para maio de 2019.
4. E-mail recebido do CEAS Sergipe dia 6 de fevereiro de 2019 18:25
Para: <CNAS@mds.gov.br> Assunto: Solicitação de Orientações ao CEAS SERGIPE.
Referente ao processo de desmonte do Conselho.
Além da leitura do e-mail foi feita escuta do relato da ex-conselheira nacional Maria
José, atualmente conselheira estadual do CEAS-SE, que atualizou os Conselheiros da
CAC sobre os acontecimentos após o envio do e-mail. A conselheira informou que
foram superadas as principais demandas em relação ao processo de desmonte
vivenciado, restando, contudo, a situação de inadequação do local para o
funcionamento do CEAS-SE que, segundo seu relato, não oferece as condições
necessárias ao funcionamento do colegiado.
Encaminhamentos:
4.1. Encaminhar ofício ao FONSEAS comunicando a situação do CEAS/SE para verificar
com a gestão a estruturação do Conselho anexando o relato do e-mail;
4.2. Encaminhar ofício resposta ao CEAS/SE em que o CNAS se coloca à disposição para
informações e eventualmente realizar uma visita in loco se houver necessidade.
5. Definição dos responsáveis e prazos para as ações do Plano de Ação da CAC.
O tempo foi curto para esse ponto de pauta embora se tenha buscado a objetividade
no tratamento dos temas anteriores. Vale ressaltar que a CAC, ciente das ações que
precisa realizar e que estão registradas em seu plano, tem caminhado em direção à
realização de suas metas em paralelo ao trabalho de conclusão/revisão do seu Plano
de Ação. Considerando que à tarde estava programada agenda de reunião conjunta
entre CAC e CFO foi possível realizar a definição de prazos e responsáveis para 3 ações
do Plano de Ação da Comissão do total de 16 ações previstas.
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Encaminhamentos:
5.1. Os Integrantes da comissão farão a leitura e trarão para a próxima reunião
sugestão dos prazos e responsáveis do plano de ação da CAC;
5.2. Oficializar com o Congemas a possibilidade de incluir no encontro nacional que
será realizado em agosto de 2019 uma oficina sobre a Lei do SUAS nos municípios;
5.3. Oficializar com o Fonseas a possibilidade de incluir na pauta uma reunião para
discussão sobre a implementação da Lei do SUAS nos Estados.
6. Pauta de Abril de 2019
- Continuação da definição dos responsáveis e prazos para as ações do Plano de Ação
da CAC;
- Fazer a apresentação do monitoramento do relatório da paridade.

_____________________________________________
MARISA RODRIGUES DA SILVA
Coordenadora da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos da Assistência Social
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