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MINISTÉRIO DA CIDADANIA 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 

 

 

Ata da Cerimônia de Posse dos Conselheiros do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS - Gestão 2020/2022 

Local: Ambiente Virtual CNAS 

Data: 19/06/2020 

 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e vinte teve início a Cerimônia de Posse dos 1 

Conselheiros do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Gestão 2020/2022, sob a 2 

Coordenação do Sr. André Rodrigues Veras, Representante do Ministério da Cidadania. 3 

ABERTURA: O Sr. André Rodrigues Veras, Representante do Ministério da Cidadania, iniciou a 4 

reunião cumprimentando e desejou boas-vindas a todos a Cerimônia de Posse dos Conselheiros do 5 

Conselho Nacional de Assistência Social – Gestão 2020/2022. Registrou a presença dos seguintes 6 

convidados: Sr. Antônio José Barreto de Araújo Junior, Secretário-Executivo do Ministério da 7 

Cidadania (Representando o Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni); Sr. Sérgio 8 

Augusto de Queiroz, Secretário Especial de Desenvolvimento Social; Sra. Mariana de Souza 9 

Machado Neris, Secretária Nacional de Assistência Social; Sra. Aldenora Gomes González, Ex-10 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social; Sr. André Rodrigues Veras, Ex-Vice-11 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social; Deputado Danilo Cabral, Representante da 12 

Frente Parlamentar em Defesa do SUAS; Sra. Rosa Maria Ferreira de Carvalho, Representante do 13 

Fórum Nacional dos Secretários (as) Estaduais de Assistência Social – FONSEAS; Sra. Andreia 14 

Lauande, Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – 15 

CONGEMAS; Sra. Norma Suely de Souza Carvalho, Representante do Movimento Nacional das 16 

Entidades de Assistência Social; Sr. Carlos Eduardo Ferrari, Representante da Rede Nacional de 17 

Defesa e Assessoramento no SUAS – Rendas Brasil; Sr. Alan Carvalho, Representante do Fórum 18 

Nacional dos Trabalhadores do SUAS – FNTSUAS; Sra. Solange Bueno, Representante do Fórum 19 

Nacional dos Usuários do SUAS – FNUSUAS; Célia Maria de Souza Melo Lima, Representante do 20 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social e do Distrito Federal – 21 

FONACEAS; Professora Aldaiza Sposati, Representante da Frente Nacional em Defesa do SUAS e 22 

da Seguridade Social. Finalizado o registro das autoridades presentes, passou a palavra a Ex-23 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social para iniciar os trabalhos da solenidade. A 24 

Sra. Aldenora Gomes González desejou um bom dia a todos, registrando que hoje será um dia 25 



 3 

muito importante, especialmente, para os conselheiros que serão empossados por garantir o 26 

fortalecimento da Política de Assistência Social. Saudou as autoridades presentes, especialmente, o 27 

Ministério da Cidadania representado pelo Sr. Sérgio Augusto de Queiroz, ressaltando a forma 28 

respeitosa que sempre foi tratada durante a sua gestão no CNAS e o Dr. Felipe Braga, Procurador 29 

do Ministério Público Federal, que conseguiu direcioná-los para colocar o Conselho em 30 

funcionamento. Agradeceu a organização que representa, aos usuários da assistência social e todos 31 

representantes sociedade civil por terem lhe honrado em estar á frente do Conselho. Agradeceu 32 

também a Secretaria-Executiva do CNAS na pessoa da Sra. Maria das Mercês Avelino Carvalho 33 

Filgueira, Secretária-Executiva do CNAS, pelo apoio e suporte e desculpou-se pela sua firmeza 34 

durante a sua gestão com presidente, afirmando que faria tudo novamente por não ter dúvida da sua 35 

missão como conselheira. Afirmou que existem grandes desafios para os novos conselheiros que 36 

serão empossados, destacando a necessidade de realização de incidência política para garantir o 37 

orçamento necessário. Finalizou a sua exposição realizando a leitura da seguinte frase: “Atente para 38 

o modo como conclui as coisas e dê atenção a uma saída bem sucedida do que uma entrada bem 39 

aplaudida.”. A Sra. Mariana de Souza Machado Neris cumprimentou os presentes e externou a sua 40 

alegria por está abrindo a gestão 2020/2022. Ponderou que vários conselheiros que estão finalizando 41 

o seu mandato deixaram uma história e saudou os conselheiros eleitos, desejando que seja uma 42 

representação de um país continental com diversidade. Recomendou que os conselheiros 43 

empossados façam história reconhecendo o passado, o presente e o futuro, tenham sabedoria para 44 

tomar as decisões corretas e tenham misericórdia para si colocar na situação de miséria do outro. 45 

Desejou sucesso a todos e colocou-se a disposição através da Secretaria Nacional de Assistência 46 

Social - SNAS para o cumprimento das missões. O Sr. Sérgio Augusto de Queiroz cumprimentou a 47 

todos e externou a sua satisfação em estar presente nesse dia, por se tratar de um dia histórico. 48 

Informou que foram retomadas as reuniões da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único 49 

de Assistência Social – CIT/SUAS e saudou os conselheiros da sociedade civil e o Dr. Felipe Braga 50 

que supervisionou todo o processo eleitoral da sociedade civil. Parabenizou o Deputado Danilo 51 

Cabral por sua maneira aguerrida de tratar e lutar pelo tema da assistência social e afirmou que está 52 

extremamente empolgado com a possibilidade de participar do CNAS. O Sr. Antônio José Barreto 53 

de Araújo Junior cumprimentou os presentes e agradeceu pela oportunidade de está presente nessa 54 

cerimônia. Felicitou a Sra. Aldenora Gomes González pelo trabalho realizado e agradeceu a todos 55 

que participaram do processo eleitoral, principalmente, ao Sr. Felipe Braga. Desejou boas-vindas e 56 
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um ótimo trabalho a todos. O Sr. André Rodrigues Veras agradeceu pelas explanações e realizou a 57 

leitura da ata de posse dos novos conselheiros, destacando que estão tomando posse os seguintes 58 

conselheiros do CNAS gestão 2020/2022: Conselheiros Representantes da Sociedade Civil: I – 59 

Representantes das Entidades e Organizações de Assistência Social: Rozangela Borota Teixeira, 60 

Sílvia Regina Santos, Carlos Nambu, Andrea Perotti Harrop; Marta Volpi, Edna Aparecida Alegro; 61 

II – Representantes dos Trabalhadores da Assistência Social: Maria Aparecida do Amaral Godoi de 62 

Faria, Marco Antonio da Silva Cruzeiro, Irene Rodrigues da Silva, Larissa de Melo Farias, Vânia 63 

Maria Machado, Agostinho Soares Belo; III – Representantes dos Usuários da Assistência Social: 64 

Aldenora Gomes González, Clóvis Alberto Pereira, Aguinaldo Umberto Leal, Roberta Fernandes de 65 

Souza, Valneide Nascimento dos Santos, Telma Maria Viga de Albuquerque. Conselheiros 66 

Representantes do Governo: I – Ministério da Cidadania: Miguel Ângelo Gomes Oliveira, Marcos 67 

Maia Antunes, Danyel Iório de Lima, Karoline Aires Ferreira Vasconcelos, Tânia Mara Garib, 68 

Heloíza de Almeida Prado Botelho Egas, André Rodrigues Veras, Natália Cerqueira de  Sousa, 69 

Adeildo Nogueira da Silva, Vitória Batista Silva, Leonardo Milhomem Rezende, Solange Teixeira, 70 

Márcio Fernandes Maurício; II – FONSEAS: Célia Maria de Souza Melo Lima e Aline Araújo 71 

Silva; III – CONGEMAS: Vanda Anselmo Braga dos Santos e Josenildo André Barboza. 72 

Parabenizou os conselheiros empossados e convidou para exposição a Representante da Frente 73 

Nacional em Defesa do SUAS e da Seguridade Social. A Professora Aldaiza Sposati cumprimentou 74 

a todos e parabenizou pela posse dos novos conselheiros. Realizou uma saudação especial aos 75 

usuários e explanou que a luta para aprovação da Política de Assistência Social vem de vários anos 76 

e iniciou através de uma frente municipalista, destacando que os municípios necessitam de apoio 77 

governamental relacionado aos recursos e às orientações. Afirmou que não podem concordar que o 78 

SUAS seja esquecido, com o fechamento de CRAS e com a redução das condições de trabalho, 79 

salientando que a assistência social é muito mais do que a entrega de cesta básica e transferência de 80 

renda. Lamentou que a SNAS tenha sido rebaixada no estatuto hierárquico no Ministério da 81 

Cidadania e que o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS tenha sido desmembrado da 82 

Secretaria, explanando que uma secretaria de governo deve falar sobre o direito de usuários e não 83 

de misericórdia. A Sra. Célia Maria de Souza Melo Lima cumprimentou os presentes e agradeceu e 84 

parabenizou, em nome do FONACEAS, o trabalho realizado pela última gestão do CNAS. 85 

Discorreu que o FONACEAS entende a importância dos conselhos de assistência social enquanto 86 

guardiões da Política de Assistência Social e lembrou que foi elaborada uma carta conjunta com o 87 
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CNAS com vários desafios, como: o orçamento ordinário de 2021. Desejou sabedoria e 88 

discernimento para que possam contribuir para o fortalecimento da Política de Assistência Social. A 89 

Sra. Norma Suely de Souza Carvalho cumprimentou a todos e explanou que o Movimento Nacional 90 

de Entidades tem se organizado como um coletivo buscando fazer a defesa da Política Nacional de 91 

Assistência Social, ressaltando que estão avançando para superar os desafios estruturais. Relatou 92 

que, através do reconhecimento da força dos usuários e do poder dos trabalhadores, alinharam-se a 93 

eles para tonar a sociedade civil cada vez mais unida e coesa no propósito de superar todos os 94 

desafios. Desejou que haja um momento de muito reflexão para nova composição do Conselho, 95 

para que possam definir as batalhas que deverão ser travadas a fim de que possam concluir esse 96 

mandato com várias vitórias. O Sr. Carlos Eduardo Ferrari saudou os conselheiros que estão 97 

concluindo o mandato e aqueles que tomaram posse e reafirmou a importância do Conselho para 98 

consolidação dessa política enquanto política pública de seguridade social. Discorreu que o Rendas 99 

Brasil foi criado para defender e dá centralidade às pautas relacionadas ao assessoramento, defesa e 100 

garantia de direitos e compreendeu que é necessário ter uma assistência social que consiga atender 101 

as demandas do presente e do futuro. Destacou a importância de aprimorar os instrumentos 102 

normativos que sustentam a assistência no Brasil e a luta pelo orçamento e desejou muito sucesso, 103 

disponibilizando o Rendas Brasil para continuar o diálogo com o CNAS. O Sr. Alan Carvalho 104 

cumprimentou a todos e prestou a sua homenagem a todas as vítimas da COVID-19 e suas famílias. 105 

Observou que essa pandemia trouxe a perversidade do ultra liberalismo do estado e registrou a sua 106 

defesa integral a Constituição Federal, especialmente, do estado democrático de direito, da 107 

independência e harmonia entre os poderes, do SUAS e SUS e da democracia participativa. 108 

Discorreu que é fundamental dá ampla visibilidade à Política de Assistência Social e aos seus 109 

efeitos na defesa do estado de proteção social e ponderou que controle social é um eixo fundante 110 

dentro do SUAS. Comentou que também é fundamental a construção de uma unidade estratégica 111 

dos trabalhadores somando forças com as entidades da sociedade civil para o fortalecimento, 112 

ampliação e aprimoramento permanente do SUAS com recursos necessários. Convidou a todos os 113 

trabalhadores para engajar e participar dos fóruns estaduais e municípios na construção e na 114 

articulação dos espaços. O Sr. André Rodrigues Veras registrou a presença do Sr. Felipe Braga, 115 

Procurador do Ministério Público Federal e retornou as explanações. A Sra. Solange Bueno 116 

cumprimentou os presentes e arrazoou que o Fórum Nacional dos Usuários agradece o convite e 117 

parabeniza a todos que estão colocando-se a disposição para esse mandato no CNAS. Ponderou que 118 
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existem grandes desafios a serem vencidos no país, especialmente, relacionados aos usuários, 119 

citando-os. Desejou que essa gestão consiga fazer o seu melhor. O Deputado Daniel Cabral 120 

cumprimentou a todos e informou que a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS é um espaço de 121 

interlocução com a Câmara dos Deputados. Compreendeu que os novos conselheiros estão 122 

assumindo em um período desafiador para o CNAS e que é necessário ter clareza que os usuários 123 

não precisam de favor, mas de reconhecimento dos seus direitos. Parabenizou todas as 124 

representações do CNAS. A Sra. Andreia Lauande saudou a todos e salientou que a luta pelo 125 

orçamento é real por impactar a vida de várias pessoas, solicitando que seja realizada a 126 

recomposição do orçamento de 2020. Agradeceu a todos os trabalhadores do SUAS pela incansável 127 

luta e realizou a leitura de uma frase do escritor Paulo Freire sobre esperança, finalizando a sua 128 

explanação. O Sr. Felipe Braga cumprimentou os presentes e relatou que participou do processo de 129 

escolha dos conselheiros da sociedade civil, elogiando a união dos leitores e candidatos 130 

demonstrada para enfrentar as dificuldades para realização da eleição. Encerrado o momento de 131 

exposição dos convidados, o Sr. André Rodrigues Veras abriu o momento para explanação dos 132 

conselheiros eleitos. O Conselheiro Clóvis Alberto Pereira cumprimentou a todos e ilustrou que 133 

estão vivendo uma sociedade civil plena com várias representações. Afirmou que é fundamental que 134 

o respeito à diversidade humana, à equidade e à participação sejam contemplados e garantidos 135 

independentes das posições partidárias e das religiões. Discorreu que tem aprendido muito com a 136 

participação no CNAS e desejou que consigam dá continuidade a esse espaço democrático. O 137 

Conselheiro Aguinaldo Umberto Leal cumprimentou os presentes e realizou o seu reconhecimento e 138 

homenagem a Sra. Aldenora Gomes González pelo trabalho realizado a frente do CNAS. Externou 139 

a sua preocupação com o momento difícil que a política está passando, especialmente, para os 140 

usuários e com a mudança de nomenclatura do Programa Bolsa Família, destacando a necessidade 141 

de trazer essa discussão para o CNAS. A Conselheira Maria Aparecida do Amaral Godoi de Faria 142 

parabenizou a Sra. Aldenora Gomes González por sua gestão e afirmou o compromisso do 143 

segmento dos trabalhados com o segmento de usuários na luta em defesa do SUAS e com o CNAS 144 

na defesa da Política de Assistência Social para que se efetive e amplie cada vez mais. O 145 

Conselheiro Miguel Ângelo Gomes Oliveira cumprimentou a todos e reconheceu o trabalho 146 

realizado pela Ex-Presidente do CNAS, registrando a sua felicidade por saber que continuará como 147 

conselheira. Compreendeu que o Conselho é um grande canalizador de debate para garantir o que já 148 

existe e construir o necessário. A Conselheira Valneide Nascimento dos Santos saudou a todos e 149 
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agradeceu pela oportunidade de está participando do CNAS pela primeira vez como usuária. 150 

Colocou-se a disposição e assumiu o compromisso com a sociedade de garantir os seus direitos 151 

fundamentais. A Conselheira Edna Aparecida Alegro cumprimentou os presentes e discorreu que o 152 

segmento das organizações está presente para construir conjuntamente uma política que possa 153 

atender a todas as pessoas e dá voz aos invisíveis. O Sr. Alan Carvalho mencionou sobre a 154 

necessidade premente de observar a laicidade do estado no pensamento, operacionalização e 155 

formulação do espaço de controle social e defendeu os recursos necessários para que os 156 

trabalhadores tenham as condições mínimas de segurança. A Conselheira Célia Maria de Souza 157 

Melo Lima informou que a representante do FONSEAS teve que se ausentar da reunião diante um 158 

problema e ratificou, em nome do FONSEAS, todas as explanações em defesa do SUAS, afirmando 159 

que se juntará a todos na luta pelo fortalecimento da Política de Assistência Social. Desejou que 160 

esse novo colegiado tenha êxito no controle social em todas as dimensões. ENCERRAMENTO: 161 

Encerradas as explanações, o Sr. André Rodrigues Veras agradeceu a presença de todos e encerrou 162 

a Cerimônia de Posse dos Conselheiros do Conselho Nacional de Assistência Social – Gestão 163 

2020/2022.  164 

 165 

 166 

 167 

Junho de 2020. 168 


