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1. IDENTIFICAÇÃO  

Tema: Relatório do Encontro de Apoio Técnico Integrado Secretaria Nacional de Assistência 

Social (SNAS) e Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social (SIMS). Tema: Jornada 

Auxílio Brasil e Gestão do SUAS. 

Realização: Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e Secretaria de Estado de 

Inclusão e Mobilização Social (SIMS), através da Coordenadoria de Formulação e Gestão da 

Política de Assistência Social (CFGPAS) e Coordenadoria de Proteção Social (CPS). 

Data: 22 e 23 de outubro de 2022. 

Horário: 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

Local: Auditório da Universidade Estadual do Amapá (UEAP).  

2. APRESENTAÇÃO 

O presente texto tem a intenção de descrever os principais momentos das palestras, 

apresentações e exposições proferidas pelos palestrantes, bem como, a participação do público 

presente no Encontro de Apoio Técnico Integrado da Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS) e Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) com o tema: Jornada 

Auxílio Brasil e Gestão do SUAS. Ou seja, este documento visa constituir-se em memória 

material com descrição das palestras e observação das perguntas e respostas tratados durante o 

evento. 

O convite para participação da jornada foi estendido aos 16 municípios do estado do Amapá, 

entretanto apenas 14 deles estiveram presentes. Assim, foram disponibilizadas vagas para os 

técnicos da gestão municipal e estadual, assim como, para os conselheiros municipais e 

estaduais. Para as apresentações das mesas e debates tivemos a presença de dez (10) técnicos 

da secretaria Nacional que discursaram acerca das temáticas sobre Gestão do SUAS, Programa 

Auxílio Brasil e CadÚnico. 

A “Jornada Auxílio Brasil e Gestão do SUAS” foi uma iniciativa da Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) junto a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social (SIMS) em 

função da necessidade de orientar sobre a Política Nacional de Assistência Social e esclarecer 

dúvidas acerca das mudanças ocorridas na lei número 14.284 de 29 de dezembro de 2021 que 

instituiu o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil; e revogou a lei de criação do 

programa Bolsa Família. 

Neste sentido, descrever-se-á abaixo a memória material dos pontos relevantes tratados nas 

mesas de apresentações e discussões. 

 



 

 

3. PARTICIPANTES 

O evento contou com a participação de 130 (cento e trinta) pessoas, sendo: 55 (cinquenta e 

cinco) são técnicos da gestão municipal 08 (oito) são secretários (as) Municipais de Assistência 

Social, 33 (trinta e três) são técnicos da gestão estadual, 09 (nove) conselheiros (as) do Conselho 

Estadual de Assistência Social, 20 (vinte) conselheiros (as) dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social; 01 (um) representante da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AP), 03 

(três) universitárias, 01 (um) representante da SEUDE/Macapá. 

Cabe destacar que obtivemos a presença de 14 (quatorze) municípios (Amapá, Calçoene, 

Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Macapá, Mazagão, Pedra Branca, Porto Grande, Pracuúba, 

Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Vitória do Jarí. 

Além dos participantes como ouvintes,  

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Às 8h da manhã do dia 22 de setembro de 2022 teve início o evento “Jornada Auxílio Brasil” 

com a mesa de recepção organizada para atender ao público presente, os participantes foram 

recepcionados com a lista de nomes e receberam pastas cujo conteúdo continham o cronograma 

das palestras, uma caneta azul e papel A4 em branco para anotações. As palestras iniciaram às 

9h02, tendo como cerimonialista a técnica: Josinelma Valadares de Oliveira, que deu boas-

vindas aos presentes, bem como, desejou um momento de muito aprendizado a todos (as). Em 

seguida chamou o técnico, servidor efetivo da secretaria Laércio para ler o texto autoral1 de 

boas-vindas, que será descrito abaixo: “ É com muita satisfação que daremos início ao 

“Encontro de Apoio Técnico Integrado –Secretaria Nacional de Assistência Social e Secretaria 

de Estado da Inclusão e Mobilização Social” que tem como tema “Jornada Auxílio Brasil e 

Gestão do Sistema Único de Assistência Social”. Este Encontro materializa, em grande medida, 

os anseios por aproximar às gestões municipais, estadual da gestão federal de Assistência 

Social, bem como o controle social, por meio dos Conselhos de Assistência Social (CEAS e 

CMAS) no nosso Estado do Amapá. Ele foi pensado a você que é um importante operador da 

área, seja como trabalhador, como conselheiro ou gestor da Assistência Social. A proposta deste 

evento é, sobretudo, contribuir no processo de fortalecimento da política pública de Assistência 

Social no nosso Estado do Amapá ante ao cenário de crises por qual a sociedade brasileira 

 
1  Autoria: Laercio Gomes Rodrigues – Sociólogo, Analista Administrativo do GEA com lotação na Gerência do 

Fundo Estadual de Assistência Social, CFGPAS/SIMS e conselheiro estadual de Assistência Social, 

representando os trabalhadores da área. 



 

atravessa. O lugar de onde falamos e o qual pertencemos é a Amazônia! O Amapá é o estado 

da federação mais preservado do Brasil, mais de 90% dos seus ecossistemas naturais 

permanecem intactos –essa biodiversidade é um dos maiores patrimônios amapaenses, e 

fundamental para se pensar em possibilidades de desenvolvimento para o presente e para o 

futuro. Ao lado desse patrimônio “natural”, temos o amapaense e todas as outras pessoas, que, 

embora não nascendo aqui, faz desta terra, o lugar de moradia, trabalho e existência. Nossa 

população está distribuída em16 municípios, de Oiapoque à Vitória do Jari. 

Socioterritorialmente a Assistência Social conta com06 Territórios: 01 –O território de Fronteira 

(Oiapoque); 02 –Território dos Lagos (Amapá, Pracuúba, Calçoene e Tartarugalzinho); 03 –

Território do Araguari (Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio); 04 –

Território da Pororoca (Cutias e Itaubal); 05 –Território Metropolitano (Macapá e Santana); e, 

06 –Território do Tumucumaque (Mazagão, Laranjal e Vitória do Jari)2. E neste Evento 

reunimos parte dos atores que atuam nesses territórios! A população amapaense é, sem dúvida, 

nosso maior patrimônio! Mas nossa existência e o lugar onde existimos estão ameaçados: A 

Amazônia, esse patrimônio mundial nunca foi tão devastado quanto nos últimos anos, resultado, 

sobretudo, do avanço do neoliberalismo e de políticas governamentais autocráticas, (que tem 

caracterizado, infelizmente, alguns governos locais como também o governo federal que têm 

privilegiado certos segmentos, como os ruralistas, em detrimento do interesse de toda sociedade 

brasileira, com destaque aqui às populações amazônicas, incluindo populações indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e tantas outras que historicamente são as principais 

responsáveis por manter a floresta em pé). Para termos uma ideia dessa política nefasta, o 

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), vem realizando monitoramento 

da Amazônia Legal, desde 2008, e o faz por meio dos dados do Sistema de Alerta de 

Desmatamento (SAD). De acordo com esse levantamento, de janeiro a maio deste ano (2022), 

a Amazônia perdeu por dia, ao equivalente a 2 mil campos de futebol, o que corresponde a 

3.360 km2. Esses dados atuais configuram como maior registro de devastação da série histórica. 

Não são somente as florestas e rios que estão ameaçados, à lógica perversa ultra neoliberal, que 

fetichiza tudo em objeto de produção e consumo, tem aprofundado as desigualdades, como 

efeito, à questão social se reverbera por todas as frentes! Consequentemente, em escala global, 

como denúncia o sociólogo Ricardo Antunes, o “sistema produtor de mercadorias vem 

convertendo a concorrência e a busca da produtividade num processo destrutivo que tem gerado 

uma imensa sociedade dos excluídos e de precarizados” (2004). O momento presente é 

 
2 2 SIMS. Território de Assistência Social do Amapá. Macapá, 2012 



 

caracterizado pela ampliação da precarização de forma estrutural, atingido tudo e todos em 

todos os lugares. As políticas sociais, como é caso da Assistência Social, vem sofrendo ataques 

sem precedentes; e, de forma explícita, a ordem central é desfinanciamento! Se por um lado as 

desigualdades se ampliaram, por outro, o Estado, que historicamente mantinha o papel de 

reequilibrar essas relações, tem se colocado apático e se volta para dar vasão aos interesses de 

mercado, lançando indivíduos e grupos mais vulneráveis a sua própria sorte! Na crise sanitária 

da Covid-19 e na crise econômica a qual ainda atravessamos, pesou e pesa mais sobre os 

governos locais o papel de proteger suas populações! E, infelizmente, o Governo Federal, tem 

deixado explícito a sua necropolítica, que é um termo utilizado para conceituar o domínio 

autoritário a ponto “de definir quem deve morrer e quem merece viver, aprofundando ainda 

mais a barbárie social contra a classe trabalhadora” e os demais segmentos sociais mais 

vulneráveis (CASTILHO; LEMOS, 2021)5. Nosso lamento pelos muitos mortos do País 

inteiro, e pelos nossos mortos no Amapá, perdemos muito! E não há reparação! Entendemos 

com clareza que grande parte dessas perdas poderiam ser evitadas! Como também entendemos 

que uma das expressões máximas das desigualdades é a fome! Segundo os dados do 2º Inquérito 

Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 

divulgados agora em setembro, somente neste ano de 2022, são 33 milhões de brasileiros 

enfrentados no seu cotidiano essa realidade cruel da insegurança alimentar! Não posso deixar 

de mencionar que aqui nesse ranking da insegurança alimentar grave, os amapaenses ocupam 

o 3º lugar dos estados da Federação e o 1º da região amazônica que mais passa fome. São 32% 

da população amapaense que sofrem por não ter o alimento básico (MENOS; SEIXAS, 2022). 

É preciso repensar e questionar que tipo de proteção social nós que integramos o SUAS estamos 

fazendo, é preciso refletir sobre as forças internas e externas que influenciam e tendência essa 

política pública do local ao nacional! Temos vários desafios! A luta por direito! Por alimento! 

Por proteção! Essa luta é longa, é árdua! Mas permanecemos de pé! Juntos, como operadores 

dessa política, continuaremos ao enfrentamento contra o desfinanciamento do SUAS, que em 

última instância reflete diretamente em desproteção ao cidadão e cidadã que tem seu direito 

negado! O que nos movimenta e nos une é o ideal por uma sociedade mais justa, menos desigual 

e mais fraterna! Nesses tempos de crises, nossa atuação, nossa luta é por cidadania, o que é 

retratado na fala de Hannah Arendt como o direito a ter direitos! Desejo um excelente encontro”.  

Em seguida, ocorreu a composição da mesa de abertura, com o senhor Mário Sóbria, 

economista, representante da Secretaria Nacional de Assistência; senhora Lena Gomes, 

secretária da Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social; Leonardo Freitas, 

coordenador estadual do Cadúnico e Auxílio Brasil; Luciana Alves de Oliveira, técnica da 



 

Secretaria Nacional Renda e Cidadania. Logo após, ocorreu o pronunciamento, sendo 

inicialmente o senhor Mário Sóbria, representante da Secretaria Nacional de Assistência, que 

falou da trajetória profissional dele que iniciou no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

e hoje está desenvolvendo suas atividades na coordenação Nacional do CadÚnico e Programa 

Auxílio Brasil, enfatizou que trouxe a equipe técnica para dar apoio aos municípios e estados 

quanto as novas diretrizes do Programa Auxilio Brasil, e atualmente o programa atende 

quarenta milhões de famílias; após a fala do senhor Mário foi a vez da senhora Lena Gomes, 

que pontuou sobre a importância do apoio técnico da Secretaria Nacional de Assistência Social 

para o fortalecimento da política de assistência social, citou os programas executados a nível 

estadual como conta paga e água paga, e que a atuação da política é de difícil acesso em função 

das peculiaridades na região norte; seguidamente o senhor Leonardo Freitas, coordenador 

estadual do CadÚnico e Programa Auxílio Brasil, pontuou que o apoio técnico é conhecimento 

e fortalecimento da prática; em seguida a senhora Luciana Alves de Oliveira, técnica da 

Secretaria Nacional Renda e cidadania/ desde 2004, lotada no Departamento de operações 

apresentou-se. A técnica Josinelma Valadares, informou que foi disponibilizado um formulário 

aos participantes para os questionamentos. E ficha de avaliação técnica da equipe do Nacional. 

Após foi solicitado que a mesa fosse desfeita. Seguidamente, ocorreram as apresentações e 

exposições por meio de slides, conforme programação:  

1ª mesa: apresentação sobre o Programa Auxilio Brasil-PAB e Painel SENARC: PAB- 

Gestão de Benefícios e Pagamento, pela técnica Luciana Alves (Coordenadora Geral de 

Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania), 

mediador Leonardo Freitas (Coordenador do PAB/SIMS): a técnica informou, que o 

programa Auxilio Brasil é um programa permanente de transferência de renda do Governo 

Federal, possui Integração de várias políticas públicas, como: saúde, educação, assistência 

social, emprego, renda e transformação social; É destinado às famílias em situação de pobreza 

e de extrema pobreza; Cada família recebe ao menos R$ 400 por mês; Desde agosto, todas as 

famílias passaram a receber no mínimo R$ 600,00; os benefícios básicos do Auxilio Brasil são: 
Benefício Composição Familiar (BCF), pago às famílias que  possuem gestantes, nutrizes ou 

pessoas com idade entre 3 e 21 anos, R$65,00 por pessoa;  Benefício Primeira Infância (BPI), 

pago às famílias que  possuem que crianças com idade entre 0 e 36 meses, R$135,00 por criança; 

Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP), pago às famílias cuja renda familiar per 

capita, calculada após o acréscimo dos benefícios básicos, for igual ou inferior ao valor da linha 

de extrema pobreza; benefícios complementares, que vão estimular a emancipação das famílias: 

Auxílio Esporte Escolar, pago a estudantes, integrantes das famílias contempladas com os 



 

benefícios básicos, que se destacam em competições oficiais do sistema dos Jogos Escolares 

Brasileiros, são 12 parcelas mensais de R$ 100, para atletas escolares com idade entre 12 e 17 

anos, e mais uma parcela única de R$ 1.000 para a família.; Auxílio Inclusão Produtiva Rural, 

pago às famílias de agricultores familiares que recebam os benefícios básicos do programa, a 

família poderá receber pelo período máximo de 36 meses. O valor mensal é de R$ 200; Bolsa 

de Iniciação Científica Júnior, pago a estudantes, integrantes das famílias contempladas com 

os benefícios básicos, que se destacam em competições acadêmicas. São 12 parcelas mensais 

de R$ 100 por estudante, e mais uma parcela única de R$ 1.000,00 para a família; Bolsa de 

Iniciação Científica Júnior, a concessão da BICJr é anual, conforme os resultados alcançados 

pelos estudantes nas competições científicas credenciadas, lançadas nos meses de janeiro a 

dezembro do ano anterior, segundo critérios de destaque definidos pelo MCTI; Auxílio Criança 

Cidadã (em implementação), Auxílio Inclusão Produtiva Urbana (em implementação); Os 

benefícios do Auxílio Brasil formam uma rede de proteção social para que as famílias alcancem 

autonomia e superem a situação de vulnerabilidade social; O Auxílio Brasil é coordenado pelo 

Ministério da Cidadania e conta com a parceria dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, Saúde, Educação, além da Casa Civil; As famílias que atendiam aos critérios de 

permanência no Auxílio Brasil migraram automaticamente entre programas sociais, sem a 

necessidade de novo cadastramento; Regras de emancipação do programa: o Auxílio Brasil 

garante o pagamento do benefício caso alguém consiga emprego formal, a família continua 

recebendo o benefício por até 2 anos, se não ultrapassar a renda de 2,5 vezes o valor da faixa 

de pobreza; ela falou do novo cartão, a versão modernizada, tal versão tem chip na função 

débito que permite aos usuários: realizar compras, acompanhar e movimentar a conta, controlar 

despesas, permitir pagamentos, saques do benefício; O acompanhamento das condicionalidades 

permite: - Estimular as famílias a exercer seu direito de acesso às políticas públicas de 

assistência social, educação e saúde, contribuindo para a melhoria das condições de vida da 

população. - Identificar vulnerabilidades sociais que afetem ou que impeçam o acesso das 

famílias aos serviços públicos por meio do monitoramento de seu cumprimento. Na Saúde: 

vacinação e acompanhamento nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos, pré-

natal de gestantes. Na Educação: frequência escolar mensal mínima, de 60% para os 

beneficiários de 4 e 5 anos e de 75% os beneficiários de 6 a 17 anos e de 18 a 21 anos 

incompletos com benefícios atrelados a eles; Índice de Gestão Descentralizada (IGD), indica 

os resultados alcançados na gestão do Programa Auxílio Brasil. É utilizado para cálculo de 

recursos repassados como apoio financeiros para os entes federados. Indicadores: atualização 

das informações do CadÚnico, acompanhamento do cumprimento das condicionalidades 



 

(Saúde e Educação), acompanhamento socioassistencial das famílias em descumprimento de 

condicionalidades; Uso dos recursos: gestão de benefícios, gestão intersetorial, gestão do 

Cadastro Único, cadastramento das famílias, atividades integradas com o SUAS, apoio aos 

Conselhos de Assistência; folha de pagamento do mês de setembro de 2022: famílias atendidas 

20,6 milhões, valor total repassado  R$12,47 bilhões, valor médio do benefício R$ 607,52; 

cobertura na Região NORTE 1,4 milhões de famílias, valores repassados a beneficiários da 

Região Norte R$ 832,8 milhões, cobertura no Estado do Amapá 119.550 famílias, valores 

repassados a beneficiários no Estado do Amapá R$ 72,2 milhões. 

Em seguida ocorreu as 10h30 o intervalo para o lanche, com retorno às 10h40, após ocorreu 

apresentação cultural, tendo como atração musical instrumental os músicos de Pedra Branca da 

escola de música local e serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nome do projeto 

Educando para o futuro, recebe crianças de 6 a 12 anos; apresentação do Grupo de capoeira. 

Após, às 11h18, ocorreu o bloco de perguntas e respostas do primeiro painel.  

Perguntas: 

1. Quanto ao benefício complementar, incentivo ao esporte, como serão beneficiados os 

estudantes, mais excluídos no Bolsa Esporte? O aluno que irá se destacar são aqueles alunos da 

capital? Há mais desigualdade, um aluno que mora no Bailique será contemplado? A versão 

com chip na função débito gera despesa para o beneficiário? –(Alexandra - vice-presidente do 

CEAS/AP). Como ocorre com as famílias com vínculo empregatício e a desvinculação do 

Programa Auxílio Brasil? 

2. Novo cartão do auxílio, 06 (seis) milhões de cartões foram emitidos até outubro/novembro 

do ano passado? 

3. Como o Programa Auxílio Brasil, possibilita a implementação de políticas de incentivo aos 

projetos sociais esportivos. (Nazareno, conselheiro municipal) 

4. IGD: índice de gestão é pago a partir da medição de um serviço? Quando o governo federal 

repassa o IGD/PAB? Foi pago pelo serviço que já foi prestado. Precisa prestar conta. Precisa 

ser incorporado na conta do recurso municipal?  

A facilitadora, informou que depois da execução do plano o município, deve ir para o conselho 

municipal de assistência social; Políticas públicas de saúde e educação foram congelados. O 

índice, continuaram pagando com o índice congelado. O recurso pode ser utilizado para 

aquisição de transporte, posso contratar técnicos para cadastramento e acompanhamento das 

famílias. Não posso ampliar o imóvel, posso realizar manutenção e reformas. Cobertura região 

norte 1, 4 milhões de famílias. Auxílio gás outubro 110,00 antes era R$55,00 famílias atendidas 

no Amapá 31.097.  



 

O benefício incentivo ao esporte: é parecido com o acadêmico. Demanda de fortalecimento 

positivo, contraponto: redução da desigualdade, reforçar os pontos positivos, diferenças. Pautas 

positivas. Taxa de o cartão dar autonomia a família tem que ter ônus. Beneficiar /premiar quem 

se destaque. Possui renda de permanência, cancelamento da família. Ênfase de que o projeto 

atende os estudantes que participa dos jogos escolares. Incentivo aos estados para a execução 

de competições escolares. 

5. Como utilizar recursos do IGD para atender e fazer qualificações para as famílias atendidas 

pelo programa, uso do recurso do IGDM no Cadúnico. (Carlos Alberto);  

6. Na portaria 362, tem previsão de repasse reduzido, prestação de contas, plano de aplicação. 

Planejamento uso engessado do recurso, realocação do recurso;  

7. Qual o caminho para as crianças acessarem a bolsa de iniciação científica para ser mais 

acessível. Como fazer participação em eventos estaduais. (Adriene Formigosa); 

8. O que pode ser feito pela coordenação estadual do PAB para fazer essa ponte para efetivar o 

acesso ao incentivo;  

9. Como avançar com a política que atende várias dimensões e vetores para administrar. 

Controle social está prejudicado. 

Repostas: alterações conforme a lei de orçamentária. Precisa de plano de aplicação. o incentivo 

é para o aluno que recebeu destaque. A lista vem do CNPq. Confirmar os critérios do CNPq 

para considerar destaque acadêmico. Fortalecer as relações, papel da comissão intersetorial. Foi 

pontuado os contatos direto com os municípios e o Ministério.  

Após a sessão de perguntas e respostas, ocorreu o intervalo para o almoço. 

Retomando os trabalhos às 14h00. 

2ª Mesa: Painel SECAD – Averiguação Revisão Cadastral e Modernização do Cadastro 

Único. Facilitadora: Ana Gabriela Sambiose e como mediador: Adelson Brandão 

(assistente administrativo do CEPAB/SIMS). A técnica pontuou, sobre o que é o cadastro 

Único, sendo um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de 

baixa renda com o objetivo de ser a base de dados para seleção de beneficiários de políticas e 

programas sociais; apresentou o Mapa da população de vulnerável do Brasil; relatou um breve 

histórico sobre a criação em 2001, através do Decreto nº 3.877/2001 e ocorreu a implantação 

da Versão 5, em 2005, ocorreu a primeira ação de Averiguação Cadastral e implantação da 

Versão 6.05, em 2007 ocorreu a regulamentação pelo Decreto nº 6.135/2007, em 2010 a 

implementação da Versão 7 do Sistema de Cadastro Único, em 2022 atualização através do 

Decreto nº 11.016/2022 e lançado aplicativo do Cadastro Único que permite pré-cadastramento 

e atualização cadastral diretamente pelo cidadão(ã); apresentou o formulário do cadastro único, 



 

que contém: 40 (quarenta) questões sobre moradia e situação familiar, 60 (sessenta) questões 

sobre documentos, escola, trabalho e renda e conceitos usados nas estatísticas oficiais e 

questões específicas para identificar vulnerabilidades; citou que se tem um conjunto de 

estratégias diferenciadas de cadastramento de famílias que possuem características específicas 

em relação ao seu modo de vida, cultura, crenças e costumes, e ainda a contextos de condições 

críticas de vulnerabilidade social; o cadastro único é utilizado em 28 (vinte e oito) programas, 

além de ofertar benefícios de forma transparente e republicana, acompanhar a situação das 

famílias vulneráveis e planejar suas ações no território. Citou os benefícios, em que utilizam os 

dados do cadúnico como: Auxílio Brasil, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Ação de 

Distribuição de Alimentos (ADA), Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 

Auxílio Emergencial; Descontos em taxas, contribuições e acesso a direitos, como: Tarifa 

Social de Energia Elétrica, Facultativo de Baixa Renda, Carteira do Idoso, Identidade Jovem 

(ID Jovem), Telefone Popular, Isenção de inscrição em concursos públicos, Isenção de taxa de 

inscrição Enem, Bolsas CEBAS Educação e SISU/Lei de Cotas; Redução de taxas de crédito, 

como: Plano Progredir/Microcrédito Produtivo Orientado, Crédito Fundiário e Créditos 

Instalação da Reforma Agrária; Tecnologias sociais e infraestrutura, como: Cisternas, Reformar 

Agrária, Casa Verde Amarela, Urbanização de Assentamentos Precários, Programa Internet 

Brasil e Distribuição de conversores de TV Digital; Serviços sociais, como: serviços 

socioassistenciais, Criança Feliz e Projeto Dom Hélder Câmara; apresentou os impactos da 

pandemia: distanciamento social, Postos de cadastramento com atividades reduzidas, suspenção 

dos processos de qualificação, impacto na taxa de atualização cadastral, suspensão da 

averiguação e revisão cadastral, cadastramento remoto, os municípios ficaram permitidos 

realizar inscrição ou atualização cadastral de forma remota em situações de emergência; o que 

é averiguação cadastral, é o processo de comparação da base do Cadastro Único com outros 

registros administrativos. O foco principal é a comparação entre a renda declarada pela família 

ao Cadastro Único e a renda contida em outras bases de dados, como o CNIS. Repercussões: 

famílias com registros incluídos em Averiguação Cadastral são consideradas com dados 

divergentes e podem: ser impedidos de ingressar nos programas sociais usuários, sofrer 

repercussões dos programas, como bloqueio e cancelamento de benefícios. Como sanar a 

divergência? 1 – A família deve atualizar seus dados cadastrais; 2 – Em nova comparação entre 

as bases, o Ministério da Cidadania poderá verificar que não existe mais diferença entre os 

dados do Cadastro Único e do registro utilizado para avaliação da consistência dos dados; ou 3 

– Cadastro da pessoa “Excluído” ou “Transferido” de família; apresentou sobre revisão 



 

cadastral, que é o processo anual de identificação de registros desatualizados, ou seja, famílias 

que atualizaram o cadastro pela última vez há mais de dois anos. O foco principal é convocar 

as famílias para atualizar seus registros. Repercussões: Famílias com registros desatualizados 

do Cadastro Único, incluídas também aquelas que estão em Averiguação Cadastral. As famílias 

com registros desatualizados podem: ser impedidas de ingressar e permanecer nos programas 

sociais usuários; sofrer repercussões dos programas, como bloqueio e cancelamento de 

benefícios; como sanar a desatualização? 1 – A família deve atualizar seus dados cadastrais; 

está ocorrendo um Programa de Modernização do Cadastro Único, o Programa visa alcançar 

toda a cadeia de processo de cadastramento e gestão do Cadastro Único, desde o primeiro 

atendimento ao cidadão até a geração de informações gerenciais para a formulação e 

implementação de políticas sociais, bem como: expansão de Conectividade, nova 

regulamentação do Cadastro Único, aplicativo do Cadastro e Portal Cadastro Único; Expansão 

TED Antenas Gesac, cooperação entre o Ministério da Cidadania e o Ministério das 

Comunicações para fins de operacionalizar e manter estruturada uma rede de conexão via 

internet em Banda Larga pelos municípios, tendo como foco: 772 municípios localizados em 

diversas regiões do país, principalmente na zona rural e na Amazônia Legal, onde na maioria 

das vezes os serviços fornecidos pelas empresas privadas de conectividade são precários; 

informou sobre a Portaria nº 810, de 13 de setembro de 2022, que apresenta conceitos 

incorporados ou atualizados, como Família, Família convivente, GPTE, Renda familiar mensal, 

Renda individual, Pré-cadastro, Cessão, Utilização, “Anonimização”, Programa usuário, 

Instituições executoras, Órgão de pesquisa; lista os sistemas componentes que integram ou 

integrarão a plataforma multicanal do Cadastro Único: sistemas de entrada e manutenção de 

dados, Novo portal da Dataprev, Aplicativo do Cadastro Único e Sistema integrado de 

benefícios e programas sociais usuários; Diretrizes para checagem da unicidade de pessoas no 

Cadastro Único, considerando o CPF como principal identificador, e quando ausente, o NIS; 

apresentou o aplicativo do Cadastro Único, mais um canal de acesso ao Cadastro Único para o 

cidadão, complementando o atendimento presencial junto aos municípios, tendo como 

funcionalidades: consulta simples, consulta completa, comprovante de cadastramento, pré-

cadastro, atualização cadastral por confirmação, meus benefícios, postos de atendimento e 

programas Sociais; apresentou o portal do cadastro único, quais ferramentas e que forma pode 

ser utilizado. 

Perguntas:  

1. Como proceder quanto as famílias fictícias no Cadúnico? (Adelson); 



 

2. A base de dados não reflete a realidade, extremamente desatualizada. O Benefício de 

prestação continuada continua sendo contado como renda familiar? O CRAS pode ser 

considerado Posto do Cadastro Único? (Alexandra- CEAS/AP); 

3. A portaria 810 consta alterações no cruzamento de informações com dados do PIX? O que 

descredencia a autodeclaração? No que impacta o desbloqueio dos benefícios? (Eliete 

Miranda); 

4. Críticas as condicionalidades. (Alexandra); 

5. Qual a lógica do cálculo de R$ 200,00 para as famílias que trabalham com agricultura 

familiar? (Eliete Miranda); 

3ª Mesa: Painel: SEISP: AIPR, AIPU e links com a rota de emancipação. Facilitador Luís 

Cláudio Romaguera Pontes (Diretor de Estruturação de Equipamentos Públicos da 

Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva), mediador: Adelson Brandão 

(Assistente administrativo do CEPAB/SIMS). O técnico, informou as rotas de emancipação, 

através de auxílios rurais, como: Auxílio Inclusão Produtiva Rural (AIPR), Alimenta Brasil e 

Economia Solidária, e auxílios urbanos como: Progredir e Auxílio Inclusão Produtiva Urbana 

(AIPU), (em implementação); O AIPR e o AIPU foram criados pela MP n° 1.061 de 2021, 

convertida na Lei n° 14.284, de 29 de dezembro de 2021; o Auxílio inclusão Produtiva Urbano 

(AIPU) está previsto no Art. 17 da Lei 14.284 de 2021 e encontra-se em fase de implementação; 

o Auxílio Inclusão Produtiva Rural (AIPR) será concedido para incentivo à produção, à doação 

e ao consumo de alimentos saudáveis pelos agricultores familiares que recebem os benefícios 

financeiros do PAB para consumo de famílias; após o 1º ano de recebimento do AIPR, o 

agricultor deverá doar alimentos, em valor correspondente a parte do valor anual do auxílio 

recebido, para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela rede educacional e 

socioassistencial; a família beneficiária poderá receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por 

período máximo de 36 (trinta e seis) meses, conforme as regras de gestão e de permanência 

estabelecidas pelo Grupo Gestor do Programa Alimenta Brasil; o beneficiário que deixar de 

receber o AIPR poderá ser contemplado novamente após interstício de 36 (trinta e seis) meses 

do recebimento da última parcela; poderá ser dispensada a exigência de doação de percentual 

mínimo de alimentos quando a operação se demonstrar inviável ou antieconômica ou, ainda, 

quando compromete a segurança alimentar do beneficiário do auxílio e de sua família; somente 

poderão receber o Auxílio Inclusão Produtiva Rural as famílias residentes em Municípios que 

firmarem termo de adesão com o Ministério da Cidadania; Iniciada a participação da família no 

AIPR, o beneficiário será mantido na ação de incentivo à produção independentemente da 

manutenção da família no Programa Auxílio Brasil, condicionado à permanência da família no 



 

CadÚnico; Critérios de ilegibilidade no AIR, o Agricultor familiar: estar recebendo os 

benefícios da cesta raiz, deve ter uma DAP ativa, não pode estar no Alimenta Brasil como 

fornecedor,  residir no município que aderiu ao AIPR, Município deve estar aderido ao Alimenta 

Brasil, no mínimo 70% da população rural deve estar em situação de extrema pobreza (Cad. 

Único), ter mais de 30 agricultores familiares elegíveis no Município; a contrapartida do 

município é o fornecimento de assistência técnica ao agricultor familiar. O município 

apresentará um Plano de Trabalho ao Ministério da Cidadania onde constará dentre outras 

informações a lista de beneficiários e a assistência técnica fornecida. A assistência técnica é de 

fundamental importância para o recebimento do AIPR, pois será ela que dará o suporte para que 

o agricultor familiar defina o que vai ser produzido e como vai ser produzido; o agricultor 

familiar beneficiário do AIPR receberá R$ 200,00 duzentos reais mensais por um período de 

36 (trinta e seis) meses; no estado do Amapá não temos municípios elegíveis para o AIPR; 

informou os contatos disponíveis para acesso ao auxílio. Às 16h00 iniciou o intervalo para o 

lanche, retomando as atividades ás 16h30. 

4ª Mesa: Painel: SAGI: Portal de Capacitação e Painel de Dados Abertos. Facilitador: 

José Guilherme Bacelar (Coordenador Geral de Formação da Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação) mediador: Adelson Brandão (Assistente administrativo do 

CEPAB/SIMS). O coordenador, proferiu a palestra com apresentação de um painel de dados 

do Programa Auxílio Brasil, no Brasil foram R$12,14 bilhões injetados na economia do país e 

20,2 bilhões de famílias beneficiadas em agosto de 2022. E no Amapá, foram R$ 68,9 milhões 

injetados na economia e 115 mil famílias beneficiadas; demonstrou como podemos extrair do 

site do Ministério da Cidadania os relatórios completos do Auxílio Brasil no município. 

Informou sobre o portal capacitação Cidadania, que demonstra os cursos e recursos 

educacionais digitais, no Amapá atualmente são 76 (setenta e seis) usuários, 201 (duzentos e 

um) matrículas e 69 pessoas aprovadas nos cursos do portal.  

Perguntas: 

1. Não ocorreu inclusão de famílias no Bolsa Família de 2020 a março de 2021? Formações 

sobre o PAB? (Alexandra) 

Após, ocorreu o encerramento às 18h00. 

No dia seguinte, 23 de setembro de 2022, a programação iniciou as 08h30, na ocasião foi 

proposto para os participantes, alteração da programação, com intervenções somente após as 

apresentações e que o horário fosse corrido, que ficou acordado por todos os presentes. Após a 

técnica Josinelma Valadares de Oliveira (Analista de Planejamento e Orçamento do Núcleo de 

Formulação da Política de Assistência Social/CFGPAS/SIMS, fez uma breve apresentação 



 

sobre a regulação da política municipal de assistência social: Leis Municipais do SUAS, 

pontuou que em agosto de 2020 foi realizado uma pesquisa junto as gestões municipais sobre a 

existência das leis municipais do SUAS, com objetivo de subsidiar o assessoramento técnico 

aos municípios. Destes apenas os municípios de Cutias, Pedra Branca do Amaparí, Porto 

Grande, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Itaubal e Vitória do Jarí, responderam ao questionário. 

Os demais municípios não responderam, sendo eles: Macapá, Santana, Mazagão, Ferreira 

Gomes, Pracuúba, Amapá, Oiapoque, Laranjal do Jarí e Calçoene. Dos munícipios que 

responderam apenas Vitória do Jarí e Serra do Navio, possuem lei municipal do SUAS. Em 

relação aos dados coletados Serra do Navio, data de aprovação da lei 25/11/2018, não possui 

decreto de regulamentação, organograma e fluxograma. E Vitória do Jarí, data de aprovação da 

lei 26004/2019, não possui decreto de regulamentação, entretanto possui organograma 

atualizada e de acordo com a lei aprovada e os serviços estão organizados dentro de um 

fluxograma. 

1ª Mesa: Painel: Vigilância Socioassistencial: implantação, estruturação e elaboração de 

Diagnóstico Socioassistencial. Facilitador: João Elias Sobrinho (Analista Técnico de 

Políticas Sociais da SNAS), mediadora da mesa: Gracy da Costa de Andrade 

(Coordenadora da Coordenadoria de Formulação e Gestão da Política de Assistência 

Social/ CFGPAS/SIMS). O técnico, iniciou sua apresentação informando que a vigilância 

socioassistencial é ao mesmo tempo uma função da Política de Assistência social e um objetivo 

do SUAS (lei orgânica da assistência social), que deve ser uma área constituída formalmente 

no âmbito dos três entes federados (governo federal, estadual e municipal), e que em geral, está 

relacionada à gestão do SUAS; tem a função de produzir, sistematizar e analisar informações 

territorializadas, bem como as vulnerabilidades e risco de famílias e indivíduos (demanda) e 

padrões de oferta de serviços e benefícios (tipo, volume, localização, qualidade, forma de 

acesso), (oferta); padrões de oferta de serviços e benefícios: Quais são as ofertas? Qual o seu 

volume? Onde e como são feitas? Para quem são dirigidas? As ofertas estão dirigidas a quem 

delas necessita e nos locais adequados? Qual o padrão e qualidade das ofertas? Existem vazios 

de cobertura? Vulnerabilidade e risco de famílias e indivíduos: Quem e quantos são os usuários? 

Quais suas características, e quais fatores e processos os vulnerabilizam? (raça/cor, gênero, 

ciclo de vida, renda, trabalho, identidade sexual, etnia ou comunidade tradicional, deficiência, 

situação de rua, condições de moradia, situações de violência e violação de direitos). Quais são 

suas demandas? Onde estão? o papel de coordenar a função de Vigilância cabe ao setor/área de 

Vigilância Socioassistencial; o setor coordena a função de vigilância, padronizando 

informações e estabelecendo fluxos de informação. As informações são: planejadas e 



 

padronizadas na Vigilância; produzidas nos equipamentos; circulam até a Vigilância, que 

devolve a informação sistematizada para os equipamentos e para a gestão; todo e qualquer 

técnico no SUAS faz vigilância: (no CRAS, no CREAS, no Centro POP, no setor do CadÚnico, 

na Gestão, e etc.); a Vigilância Socioassistencial deve ser uma subdivisão administrativa dentro 

do órgão gestor? SIM. A NOB 2012 diz: “Art. 90. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios devem instituir a área da Vigilância Socioassistencial diretamente vinculada aos 

órgãos gestores da política de assistência social, dispondo de recursos de incentivo à gestão 

para sua estruturação e manutenção. ”; deve ser implantada por meio de regulação municipal 

(Lei do SUAS, Decreto, Portaria), instituir a área de Vigilância na estrutura (organograma) do 

órgão gestor. O instrumento (Lei, Decreto, Portaria) pode variar conforme as normativas do 

município; tamanho da equipe: depende da característica do município e do estado; 

Formação/Composição: deve ser multidisciplinar (de preferência, com as seguintes formações: 

Sociologia; Estatística; Serviço Social; Psicologia; Geografia; Tecnologia da 

Informação/Informática. Capacitação: Excel básico, intermediário e avançado; Princípios de 

Estatística; Sistemas Informatizados; recursos financeiros, através do Incentivo à Gestão IGD-

SUAS, com este recurso é possível: aquisição de equipamentos eletrônicos, mobiliário, 

softwares, materiais de consumo, serviços de internet, contratação temporária de serviços para 

realizar capacitações, consultorias, pesquisas, diagnósticos, georeferenciamento, etc. e custeio 

de passagens e diárias; Para que e para quem a Vigilância Socioassistencial é importante? Para 

os conselhos municipais de Assistência Social: as informações levantadas na Vigilância 

Socioassistencial embasam a tomada de decisões e a alocação dos recursos. Para os usuários: 

as informações apuradas permitem ofertar aos usuários exatamente os programas de que eles 

mais necessitam. Para as equipes técnicas: os dados coletados são utilizados no monitoramento 

para adequar os serviços socioassistenciais e a própria atuação. Para o órgão gestor: os dados 

do monitoramento e diagnóstico são utilizados na elaboração dos planos de assistência social, 

na efetivação da política pública de assistência social com a otimização de recursos, entre 

outros. A implantação do setor de vigilância é dever de cada ente (NOB SUAS 2012). 

Municípios com Vigilância informal costumam “voltar à estaca zero” quando muda a gestão; 

os dados produzidos pela Vigilância possibilitam melhores decisões da gestão; a implantação 

da Vigilância aumenta a efetividade dos serviços: estudo do TCU concluiu que municípios com 

vigilância formalizada acompanham 36% mais famílias no CRAS do que os municípios sem 

vigilância; a implantação da vigilância promove transparência dos dados para órgãos de 

controle, conselhos e usuários; os dados produzidos podem fundamentar a obtenção de mais 

recursos (orçamento, trabalhadores) para o SUAS; Fontes de Informação para a Vigilância: 



 

Censo Demográfico -IBGE,  PNAD – IBGE para obter informações sobre a composição da 

População (Sexo, Fx. Etária, Cor/raça, deficiência, etc.); Condições de Moradia; Educação; 

Renda; e etc; Cadastro Único: público atendido; Benefícios recebidos; Censo SUAS – SNAS e 

RMA – SNAS: estrutura física e RH da Unidade, Serviços e Programas, atendimentos e 

acompanhamentos, público atendido; DataSUS – Ministério da Saúde: Público atendido; 

condições de saúde; Violências e violações; Órgãos municipais e estaduais; Polícias Civil e 

Militar; Conselho Tutelar; Informações e Relatórios de técnicos do SUAS; Dados coletados 

pela Unidade socioassistencial, Pesquisa com usuários do SUAS; Vigilância Socioassistencial 

– Macroatividades: Organização, estruturação e padronização de informações, Gerenciamento 

e consulta de sistemas informatizados, Elaboração de diagnósticos e estudos, Monitoramento e 

Avaliação, Planejamento e organização de ações de Busca Ativa, Notificações de Violências e 

Violações de Direitos; Organização, estruturação e padronização de informações, intervir no 

ciclo da informação. Exemplos: Roda de conversa com técnicos do CRAS para padronizar a 

coleta das informações; Formulação de um “RMA” extra do município ou estado (Recife-PE; 

Estado da Paraíba); Gerenciamento e consulta de sistemas informatizados, exemplos: Monitorar 

o preenchimento do Censo e RMA; Criação de sistemas artesanais para monitoramento e 

acompanhamento (Louveira-SP); Diagnóstico é uma análise interpretativa (compreensão) de 

uma determinada realidade; Realizar um diagnóstico implica em submeter a realidade a um 

“olhar” intencional e organizado, sistemático; Um diagnóstico geralmente é acompanhado de 

uma intenção de intervir; em outras palavras, é uma etapa de um plano; a Experiência do Estado 

de São Paulo: Coleta de dados - A equipe da Vigilância Estadual coletou e sistematizou dados 

e detectou os problemas; Rodas de Conversa - A gestão organizou rodas de conversa com 

técnicos de várias regionais, de todas as áreas (PSB, PSE, Benefícios); Discussão dos problemas 

- A Vigilância atuou como mediadora, apresentou os dados e discutiu os principais problemas 

e questões que apareciam nos dados; Discussão em grupo - Os técnicos apresentavam a sua 

visão e análise desses problemas (ou sugeriam outros problemas); Documentação pós evento - 

A Vigilância gravou, transcreveu e sistematizou as discussões das rodas de conversa; 

Consolidação e apresentação - A Vigilância apresentou e consolidou os resultados; Redação 

final - A Vigilância e Gestão redigiram o documento final; Como saber se a política está 

atingindo os objetivos se não sabemos como estão os seus processos? Como tomar decisões se 

não temos informações sobre o que está acontecendo? Como melhorar as atividades se não 

sabemos como elas se desenvolvem? Como corrigir trajetórias se não sabemos para onde 

estamos indo? O Monitoramento possibilita: Conhecer como a política pública está 

acontecendo na realidade. Orientar, revisar e ajustar seu desenvolvimento. Aumentar a 



 

eficiência e a transparência da política; apresentou os marcos normativos da vigilância 

socioassistencial; apresentou o blogsuas com as mostras de experiências sobre a vigilância 

socioassistencial; principais desafios: implantação da Vigilância em todos os municípios, 

cofinanciar a implantação e a estruturação da Vigilância, fortalecer a infraestrutura 

(Computadores; internet; softwares, constituir equipes com tamanho adequado, implementar a 

cultura da informação no SUAS, sensibilizar gestores e conselheiros sobre a importância da 

Vigilância, capacitar as equipes e maior integração entre a Vigilância Socioassistencial e as 

áreas da Gestão e dos Serviços; Apêndice: A estruturação do setor de Vigilância nos municípios 

e a composição das equipes Censo SUAS 2020; O Censo SUAS 2020 Gestão Municipal coletou 

dados de todos os trabalhadores cadastrados no CadSUAS; além dos dados existentes no 

CadSUAS (sexo, escolaridade, profissão, tipo de vínculo, cargo e etc.), o Censo também 

perguntou quais as três principais atividades de cada técnico, dentre elas, a opção de marcar a 

atividade de Vigilância Socioassistencial; em todo o Brasil, 3.137 trabalhadores na gestão 

municipal desenvolviam atividades de Vigilância Socioassistencial em 2020; a grande maioria 

das trabalhadoras da Vigilância possui Nível Superior (82%, bem acima da média dos outros 

técnicos da gestão municipal, de 49%.); metade das técnicas da Vigilância tem formação em 

Serviço Social; a maioria possui vínculo estável, mas destacamos que 26% ocupam cargos 

comissionados e outros 26% tem vínculo não permanente (terceirizados, estagiários, e etc.); o 

percentual de municípios com ao menos um técnico na equipe de vigilância é melhor na região 

Nordeste, seguido da região Norte, e pior na região Sul; o tamanho médio das equipes é 

diretamente proporcional ao porte do município – quanto maior o município, mais técnicos na 

vigilância. 

2ª Mesa: Painel: Artigo 30 da LOAS: Monitoramento e Sanções previstas na portaria 

109/2020. Com enfoque no planejamento municipal, exigência de Planos Municipais 2022 

– 2025. Facilitador: Becchara Miranda (Coordenador Geral de Gestão Descentralizada e 

Participação Social da SNAS), mediadora da mesa: Mônica Colares (Analista de 

Planejamento e Orçamento da SIMS/ CFGPAS/SIMS).  O coordenador, deu início a sua 

apresentação fazendo uma dinâmica sobre quantos anos os técnicos presentes estavam na 

política de assistência social, após fez uma breve homenagem a técnica da Secretaria de Estado 

de Inclusão e Mobilização Social, senhora Maria da Conceição Favacho, técnica do Núcleo de 

Formulação da Política de Assistência Social, que recentemente se aposentou. Em seguida falou 

sobre o Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, 

dos recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: Conselho de 

Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; Fundo de 



 

Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; 

Plano de Assistência Social (deliberado pelos respectivos Conselhos). Parágrafo único. É, 

ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, 

alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social; a Lei do Conselho institucionaliza 

o direito constitucional à participação nas decisões acerca da política de assistência social 

delineando como será o processo participativo e de controle social do Conselho de Assistência 

Social; a lei de criação dos conselhos deve garantir a escolha democrática da representação da  

sociedade civil; o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nas instâncias de 

deliberação da política  de assistência social, como as conferências e os conselhos, é condição 

fundamental para viabilizar o  exercício do controle social e garantir os direitos  

socioassistenciais; os Conselhos podem propor  aos órgãos gestores, e devem  acompanhar a 

tramitação, da  atualização das suas  respectivas leis de criação e  promover a atualização de 

seu  regimento interno, nos termos  desta Resolução e demais  normas vigentes; representação 

governamental: a participação de representantes do Poder  Legislativo, Judiciário e Ministério 

Público na  composição dos conselhos de assistência social é  incompatível com o regime 

jurídico destes Poderes e  o desempenho do controle social; na composição governamental é 

importante prever a  participação de áreas que se relacionam com a  política de assistência 

social: Assistência Social; Saúde; Educação; Trabalho e Emprego; Planejamento e finanças; 

Previdência; representação da Sociedade Civil: garantir a participação de representações que 

façam  parte da política de assistência; imprescindível prever a possibilidade de participação 

dos  segmentos: representantes dos usuários ou de organização de  usuários da assistência 

social; entidades e organizações de assistência social; entidades de trabalhadores do setor; na 

ausência de representantes do seguimento de  entidades, as vagas pode, ser complementadas 

com os  seguimentos de usuários e trabalhadores; quanto ao plano de assistência social, é uma 

ferramenta de gestão que dá foco e direcionamento aos governos, pois nele estão contidos os 

objetivos da gestão e as ações que serão desenvolvidas para alcançá-los; o Plano também é um 

mecanismo de transparência, pois torna pública as  intenções dos gestores públicos e oferece 

um parâmetro para avaliação da  administração; atores envolvidos na elaboração do plano: 

Órgão gestor de assistência social; conselho de assistência social; rede socioassistencial; 

Câmara municipal ou distrital; trabalhadores e; usuários do suas; os Conselhos ampliam a base 

informacional dos gestores, pois tornam os governos permeáveis aos  conhecimentos, 

informações e demandas daqueles que se relacionam diretamente com a política; a participação 

dos conselheiros, dos usuários, trabalhadores e entidades da política no diagnóstico  



 

socioterritorial é essencial, visto que possuem informações sobre a realidade do território no 

qual estão inseridos; os Conselhos também controlam a execução do Plano de Assistência 

Social por meio: da fiscalização da aplicação dos recursos; do acompanhamento da execução 

dos programas e projetos aprovados; da aprovação da proposta orçamentária; realização de 

debates acerca da execução das metas e objetivos do PAS em audiências públicas, promoção de 

diálogos nas unidades socioassistenciais e em espaços comunitários sobre o PAS e; publicização 

ampla de informações acerca da oferta da política, com linguagem acessível aos diferentes 

atores, de modo que promova o exercício do controle social de forma contínua; como 

regularizar a situação do meu fundo de assistência social? Lei de criação, os fundos são 

importantes instrumentos de administração financeira para operacionalizar as transferências de 

recursos a fim de atingir um determinado objetivo; e, de acordo com a CF/88, todo fundo deve 

ser instituído por lei. Unidade orçamentária: deve estar prevista na Lei Orçamentária Municipal 

/ Estadual / Federal; podem também ser alocados na unidade orçamentária do Fundo as despesas 

relativas às atividades-meio da política. CNPJ próprio: disciplinada pela instrução normativa 

da receita federal nº 1863, 27/12/2018: Art. 4º são também obrigados a se inscrever no CNPJ: 

fundos públicos a que se refere o art. 71 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; comprovação 

orçamentária, os recursos próprios destinados à assistência social, devem ser alocados em seus 

respectivos fundos de assistência social; citou os canais de atendimento do fundo nacional de 

assistência social. Após, foi trabalhado sobre a elaboração de planos municipais de assistência 

social, conforme o art. 18 da NOB/SUAS o plano de assistência social é um instrumento de 

planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da PNAS na perspectiva do 

SUAS; elaboração de responsabilidade do órgão gestor da política; aprovação pelo conselho de 

assistência social; estrutura do plano de assistência social; previsão normativa, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar os respectivos Planos de 

Assistência Social a cada 4 (quatro) anos, de acordo com os períodos de elaboração do Plano 

Plurianual – PPA; deliberações das conferências de assistência social para a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios; metas nacionais pactuadas, que expressam o compromisso 

para o aprimoramento do SUAS para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

Ações articuladas e intersetoriais; Estrutura do Plano de Assistência Social: diagnóstico 

socioterritorial (território vivo, macro dados, micro dados, investigação das situações de risco 

e vulnerabilidade social, rede socioassistencial disponível no território, bem como de outras 

políticas públicas, da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais e definição de 

territórios prioritários); objetivos gerais e específicos ( mudanças que se deseja para o futuro, 

intenções construídas a partir do levantamento das necessidades identificadas); diretrizes e 



 

prioridades deliberadas, responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 

social, fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil; ações e estratégias 

correspondentes para sua implementação; metas estabelecidas; desdobramentos quantificados 

dos objetivos, dimensão quantitativa e de referência temporal e territorial, resultados e impactos 

esperados, resultados são as mudanças diretas alcançadas pelos beneficiários por meio da 

participação em uma política pública. Impactos são as contribuições da política de assistência 

social para determinadas mudanças sociais. Esse componente indica os efeitos indiretos de uma 

política pública sobre a sociedade; recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e 

necessários; mecanismos e fontes de financiamento, devem ser definidos com clareza os 

recursos disponíveis para a execução das atividades, apresentando as fontes de financiamento, 

sejam do orçamento próprio, das transferências intergovernamentais ou de apoios privados, 

cobertura da rede prestadora de serviços, indicadores de monitoramento e avaliação, o 

monitoramento do SUAS constitui função inerente à gestão e ao controle social, e consiste no 

acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, programas, projetos 

e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas; espaço 

temporal de execução, relação entre o Plano de Assistência Social  e os demais instrumentos de 

planejamento; Plano de Assistência Social PAS, instrumento de Planejamento e Plano de Ação 

SUAS WEB, instrumento de Gestão; a construção democrática e participativa do plano de 

assistência social; desafios da construção democrática e participativa do plano de assistência, 

exige: a adoção de um modelo de gestão que permita aos diferentes sujeitos (conselho, usuários, 

trabalhadores, gestores e entidades) dialogarem continuamente nos processos decisórios e; o 

respeito e fortalecimento de instâncias participativas; atores envolvidos na elaboração do plano 

de assistência social: órgão gestor de assistência social; conselho de assistência social; rede 

socioassistencial; câmara municipal ou distrital; trabalhadores e; usuários do SUAS; Rede 

socioassistencial, formada por órgãos governamentais e por entidades e organizações de 

assistência social não governamentais, que oferecem atividades proteção social através da oferta 

de serviços, de assessoramento e de defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou 

cumulativamente; os trabalhadores do SUAS têm contribuições relevantes a fazerem na 

elaboração do PAS, pela sua inserção em toda a rede socioassistencial e conhecimento adquirido 

das necessidades dos usuários; os usuários dos SUAS são partícipes da formulação e execução 

do Plano de Assistência Social, pois por suas prerrogativas de cidadania devem contribuir na 

sua formulação e avaliar e fiscalizar o cumprimento dos seus objetivos, funções e seguranças, 

de modo a terem garantido o acesso aos seus serviços, programas, projetos e benefícios; como 

ampliar o processo, participativos dos usuários? Reforço na articulação com movimentos 



 

sociais e populares, organização de espaços e coletivos de usuários junto aos serviços, 

programas e projetos socioassistenciais através da comissão de bairro, fórum, entre outros. É 

importante assegurar a participação de comunidades rurais, étnicas e povos e comunidades 

tradicionais nos diferentes espaços de participação e de deliberação da política de assistência 

social, como conselhos e conferências, bem como em plebiscitos, audiências públicas e outras 

instâncias de participação social; o processo de elaboração do plano de assistência social, passo 

a passo primeira parte a gestão e o conselho municipal marcam esta tarefa na agenda técnico-

política da assistência social municipal; a gestão convida todos os atores sociais relacionados 

ao tema e com responsabilidades públicas; segunda parte: realização de um planejamento 

coletivo sobre como será o desenvolvimento das atividades necessárias, estabelecendo um 

cronograma para o trabalho; definição dos responsáveis pela coordenação das atividades, 

importante para dar direção na condução da tarefa; terceira parte: este coletivo tem uma tarefa 

a realizar, e ao final dos trabalhos precisam ter um produto, que é o PAS; dependendo do porte 

do município, haverá necessidade de maior volume de trabalho e este pode ser distribuído em 

grupos de trabalho (GTs), para otimização da tarefa; quarta parte: considerar a seguinte 

dinâmica no desenvolvimento dos trabalhos: que haja momentos de concentração e momentos 

de dispersão dos participantes na elaboração; momentos dedicados para a operação de coleta 

de dados para o diagnóstico; por exemplo, quando os responsáveis precisam de tempo para 

dedicação à tarefa; quinta parte: os momentos de tomada de decisão vão requerer da gestão e 

dos participantes do processo de elaboração posicionamentos calcados nos seus compromissos 

com a cidadania e a política pública; sexta parte: importante que haja espaço para o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

diálogo por meio da argumentação fundamentada, do respeito à pluralidade das posições, para 

que a tomada de decisão seja democrática e construída coletivamente; 

3ª Mesa: Painel: Regulação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS nos 

municípios. Facilitador: Becchara Miranda (Coordenador Geral de Gestão 

Descentralizada e Participação Social da SNAS), mediadora da mesa: Mônica Colares 

(Analista de Planejamento e Orçamento da SIMS/ CFGPAS/SIMS). O palestrante, pontuou 

que o SUAS é um sistema descentralizado e participativo, público, não contributivo, integrado 

pelos entes federativos e pelos respectivos conselhos de assistência social e entidades de 

assistência social abrangida pela Lei Orgânica de Assistência Social; por que Regulamentar a 

Política Municipal de Assistência Social? Cabe a cada ente federativo organizar a Assistência 

Social por meio do sistema descentralizado e participativo denominado SUAS, de acordo com 

sua competência, em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela 

União, de forma a otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação 



 

dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à 

população; Cada ente fixa a sua Política de Assistência Social, observadas as normas gerais 

exaradas pela União, devendo instituir o SUAS em lei ordinária municipal ou estadual; a 

Política Nacional de Assistência Social é aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social; O Ministério da Cidadania é a instância coordenadora da Política Nacional de 

Assistência Social; Conforme as normativas gerais do SUAS (LOAS, Decretos, Resoluções e 

etc. ), há competências comuns e específicas para cada ente. Informou as competências comuns 

aos entes federados, como: organizar e coordenar o SUAS; regulamentação do SUAS pelos 

municípios, a instituição municipal do SUAS dará concretude de acesso aos direitos 

socioassistenciais prevendo recursos materiais e humanos para a oferta dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social com qualidade e continuidade à população; para a 

elaboração da lei do SUAS, é necessário conhecer o processo legislativo, ou seja, o conjunto de 

atos realizados pela assembleia legislativa ou câmara municipal, visando a elaboração das leis 

de forma democrática; Principais pontos para a Regulamentação Municipal do SUAS de acordo 

com as normas gerais: indicar o órgão gestor da Política de Assistência Social e do SUAS no 

âmbito local; instituir Conselho, Plano e Fundo de Assistência Social; Definir o 

cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; Estruturar 

as secretarias de assistência social prevendo  as áreas essenciais do SUAS: Proteção Social 

Básica, Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade), Gestão do SUAS (Gestão do 

Trabalho, Regulação do SUAS, Vigilância Socioassistencial), Gestão Financeira e 

Orçamentária e Gestão de Benefícios; Prever os modelos e mecanismos formais de ajustes do 

órgão gestor com a rede socioassistencial privada: Organizar a oferta de serviços de forma 

territorializada, instituindo legalmente os equipamentos públicos do SUAS (CRAS, CREAS e 

etc) na estrutura administrativa do ente; Garantir condições políticas, financeiras e materiais 

para o pleno funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência Social; O parágrafo único 

do art. 16 da LOAS prevê que os conselhos de assistência social estão vinculados ao órgão 

gestor da assistência social que deverá prover infraestrutura necessária ao seu funcionamento; 

Prever a capacitação e a educação permanente para os trabalhadores e conselheiros do SUAS; 

Dar condições de execução da política de recursos humanos de acordo com a NOB/RH SUAS; 

Perguntas: 

1. Qual a garantia para o controle social do SUAS, onde está a garantia de que o Conselho tenha 

orçamento para fazer seu trabalho, membros não são remunerados, qual a efetividade, no 

controle social não tem técnico com a habilidade para analisar as ações acompanhar as 

prestações de contas, paridade? (Nazareno); 



 

2. Orçamento, cortes na política de assistência, sucateamos, dificuldade de fazer a vigilância, 

impactos negativos (Tatiana) 

3. Precisa ser criado o Plano diretor de tecnologia da informação PDTI (Oberdan); 

4. Qual o recurso para a implantação da vigilância socioassistencial? Como Cofinanciar os 

serviços socioassistenciais? Quando será aberto termo de aceite do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos? (Anésia). 

RESPOSTAS 

Becchara: iniciativa local, articulação com os vereadores, não se pode deixar de falar da 

implantação da política sem recursos, ausência de orçamento e incompetência, questão política, 

divisão modelo política, responsabilidade do congresso. 

Otimização e articulação do trabalho. Findar centralizar de informações e atividades, buscar 

parcerias, articulação intersetorial (João). 

Controle Social – Informes CEAS/AP, secretária-executiva do CEAS/AP, informou sobre a 

solicitação do Conselho Nacional de Assistência Social, quanto recomendações sobre os temas 

de eixos que devem ser trabalhados na conferência de assistência social. 

Informes da Gestão do Trabalho e Educação Permanente- SIMS. O técnico Anderson do 

GTEP/CFGPAS/SIMS informou sobre a avaliação do evento que será encaminhada para o e-

mail dos participantes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório buscou registrar as informações referentes aos acontecimentos no evento 

“Jornada Auxílio Brasil e Gestão do SUAS” que ocorreu no auditório da Universidade Estadual 

do Amapá, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.  

Destaca-se a fala de Bechara quando disse ser importante organizar a Assistência Social por 

meio do sistema descentralizado e participativo denominado SUAS, de acordo com sua 

competência, em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais ditas pela União, 

de forma a otimizar os recursos materiais e humanos. Além disso, deve possibilitar a prestação 

dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à 

população. Cada município e estado deve fixar a Política de Assistência Social, observadas as 

normas gerais advindas da União. É necessário instituir o SUAS em lei ordinária municipal ou 

estadual.  

O intuito da “jornada auxílio Brasil e Gestão do SUAS” foi informar acerca das mudanças 

ocorridas na lei que instituiu o Programa Auxílio Brasil, bem como, atualizar sobre a 



 

importância da implantação da vigilância socioassistencial, da lei do SUAS nas três esferas do 

governo, do monitoramento contínuo das ações e, principalmente orientar o estado e municípios 

a respeito do acesso à política de assistência social pelos técnicos para o atendimento à 

população.  
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ANEXOS 

(CARDS, FOTOS DO EVENTO E LISTA DE PARTICIPANTES) 

LISTA DOS REPRESENTANTES DA SECREARIA NACIONAL 

N. Nome Órgão Cargo 

1 Mário Sóbria Secretaria Nacional de 

Cadastro Único 

l do Cadastro Única 

2 Karina Kraemer Secretária-Executiva Diretora de Programas 

3 Ana Alves de Oliveira 

Coutinho 

Secretaria Nacional de Renda 

e Cidadania 

Coordenadora-Geral de 

Acompanhamento e 

Fiscalização 

4 Ana Gabriela Secretaria Nacional do 

Cadastro Único 

Coordenadora-Geral de 

Gestão de Processos e 

Cadastramento 

5 Luís Cláudio Romaguera 

Pontes 

Secretaria Nacional de 

Inclusão Social e Produtiva 

Diretor de Estruturação de 

Equipamentos Públicos 

6 José Guilherme Bacelar Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação 

Coordenador-Geral de 

Formação 

7 Bechara Miranda Secretaria Nacional de 

Assistência Social 

Coordenador-Geral de 

Gestão Descentralizada e 

Participação Social 

8 João Elias Sobrinho Secretaria Nacional de 

Assistência Social 

Analista Técnico de Políticas 

Sociais 

9 Gabriel ASCOM  

 



 

GESTÃO ESTADUAL – CFGPAS/SIMS 

Nº NOME TELEFONE 
REPRESENTAÇÃ

O/CARGO 
E-MAIL 

PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Ainete Alcantara Rocha 

Guedes 98128-0910 NMA/SIMS aineteguedes@gmail.com  OK OK 

2 
Ana Délia de Andrade 

Ferreira Pinto *** NPB/SIMS *** AUSENTE AUSENTE 

3 
Ana Raimunda Gonçalves 

Cordeiro  99178 -0049 GTEP/SIMS anargcordeiro@gmail.com  OK OK 

4 Anderson da Silva Furtado  98418 -4839 GTEP/SIMS 
andersonnanom247@gmail.co

m  OK OK 

5 Andreia Vieira de Lima  98127-5748 NRC/SIMS andreasvieira@gmail.com OK OK 

6 Becivaldo Cardoso Ferreira 99168-1186 GFEAS/SIMS becivaldo.ferreira@gmail.com  OK OK 

7 Brenda Dias Góes 98136-9689 GGPJC/SIMS bgoes-@hotmail.com OK OK 

8 
Cinthya Paola Ferreira 

Pereira 99174-1356 NMA/SIMS cinthyape@hotmail.com  OK OK 

9 
Claudia do Socorro Pereira 

Barros 99139-2740 GFEAS/SIMS 
claudiabarros-

ap@hotmail.com  OK OK 

10 
Claudia Ferreira Silva 

Oliveira  98111-5318 NMA/SIMS clau_cacau4@hotmail.com  OK OK 

11 Cristina Nunes de Oliveira 98134-6826 NCRP/SIMS NÃO INFORMOU OK OK 

12 Cynara Furtado de Jesus 99126-0009 NPE/SIMS cynarafurtado@hotmail.com OK OK 

13 Daniris Pantoja da Silva 99154-3106 NMA/SIMS danirispantoja@hotmail.com  OK OK 

14 
Eliete Marly Alburquerque 

Miranda 99172-0247 NFP/SIMS eliete.miranda@gmail.com  OK OK 

15 Ethy de Melo Pereira 99205-0775 NPE/SIMS 
ethymaquia@gmail.com 

(ILEGÍVEL) OK OK 

16 
Fabíola Aguiar Rodrigues 

Ramos 99116-0144 NPE/SIMS rocefabi@hotmail.com OK OK 

17 Irailde dos Santos de Sousa 99179-0648 NSAN/SIMS iraildesousa25@gmail.com OK OK 

18 Jair Reis de Araujo *** NSAN/SIMS *** AUSENTE AUSENTE 
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mailto:cynarafurtado@hotmail.com
mailto:ethymaquia@gmail.com
mailto:ethymaquia@gmail.com
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19 
Jonathan Alan Barbosa da 

Silva 99131-9175 NFP/SIMS ILEGÍVEL OK OK 

20 
Josinelma Valadares de 

Oliveira 99179-1402 NFP/SIMS josinelma49@hotmail.com  OK OK 

21 Leonardo Silva de Freitas 99150-5479 CEPAB/SIMS leornardocepbf@gmail.com OK OK 

22 
Maria de Jesus Leal de 

Carvalho *** GGPJC/SIMS *** AUSENTE AUSENTE 

23 
Maria do Socorro Vieira 

Pereira Pereira 98123-1105 GFEAS/SIMS msvpereira@hotmail.com  AUSENTE AUSENTE 

24 
Maria Ofelia de Oliveira 

Silva 99177-5273 NMA/SIMS 
ofeliaoliveira1605@gmail.co

m  OK OK 

25 
Mônica Socorro Pereira 

Colares 98128-1345 NFP/SIMS moncacolares@gmail.com  OK OK 

26 Raimunda Isabel Viana  98117-2814 NRC/SIMS isabelsppviana@gmail.com  OK OK 

27 Tatiana Gemaque Rezende 99150-5010 NMA/SIMS 
cientistasocialrezende@hotma

il.com  OK OK 

28 Welma de Oliveira Sozinho 99123-0017 NPE/SIMS wsozinho.ap@gmil.com OK OK 
       

 

 

 

 

CONTROLE SOCIAL 

Nº NOME TELEFONE 
REPRESENTAÇÃO/C

ARGO 
E-MAIL 

PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 

Ângela Maria 

Guedes da 

Silva 
NÃO 

INFORMADO 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Governamental angelaguedes.2@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 

mailto:leornardocepbf@gmail.com
mailto:wsozinho.ap@gmil.com
mailto:angelaguedes.2@gmail.com


 

2 

Antônio 

Carlos Dias 

do Rosário  98135-4233 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Não governamental carlosecovida@gmail.com OK OK 

3 

Aury Kelly 

Barbosa 

Marques 
NÃO 

INFORMADO 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Governamental aurykelle@hotmail.com OK OK 

4 
Carmem 

Maria Duarte 98402-2422 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Não governamental carmemduarteap@gmail.com OK OK 

5 
Clara Maria 

Silva Passos 98429-3674 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Governamental cla_55@outlook.com OK OK 

6 

João Maciel 

Amanajás 

Filho 98130-8208 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Não governamental joao.amnjs38@gmail.com OK OK 

7 

Junilon 

Valente da 

Silva 99124-3867 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Não governamental ILEGÍVEL OK AUSENTE 

8 

Marcelly 

Morais 

Miranda  *** 
Conselheiro do CEAS/AP 

– Governamental *** AUSENTE AUSENTE 
 

 

 

 

 

AMAPÁ 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Diná Gonçalves de Araújo 99974-3603 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental dih.50.araujo@gmail.com OK OK 

mailto:carlosecovida@gmail.com
mailto:aurykelle@hotmail.com
mailto:carmemduarteap@gmail.com
mailto:cla_55@outlook.com
mailto:joao.amnjs38@gmail.com
mailto:dih.50.araujo@gmail.com


 

2 
Elson Abreu dos Santos 

(SEM INSCRIÇÃO) 98811-9597 NÃO INFORMADO nelsonpric@bol.com Ok Ok 

3 Izabeli da Silva Dias  99909-8411 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial NÃO INFORMADO OK OK 
4 José Adelson Caldas Costa 98808-1233 Coordenador do FMAS joseadelson.63@gmail.com OK OK 
5 Liliane da Silva Dias  98806-8653 Secretária de Assistência Social lilidias82@hotmail.com OK OK 

6 Maria Aurora Leal Sena 99904-4775 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS 
mariaauroralealsena@gmail.com 

(INCOMPLETO) OK OK 

7 
Marineia dos Santos 

Negrão 99901-9451 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB marineiasantos2011@hotmail.com OK OK 

8 Nilson Cabral da Silva 98809-8027 
Conselheiro do CMAS – Não 

Governamental withfilho@bol.com OK OK 
CALÇOENE 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Carlos André Gomes dos 

Santos. 98417-2807 
Coordenador do CADUNICO e 

PAB andre.c.g.d.s@gmail.com OK OK 

2 
Lourdinede dos Santos 

Gurjão. 98412-3350 
Conselheira CMAS – Não 

Governamental lour.gur@gmail.com OK OK 

3 Poliane Rocha Silva. 99903-5276 
Conselheira CMAS – 

Governamental silvapoliane69@gmail.com OK OK 

4 
Raimunda Olivana Gomes 

da Silva. 99911-6070 Coordenadora do FMAS oligomes@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 
CUTIAS 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Alaeth Pantoja 98407-7367 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental alaeth53@gmail.com OK OK 

2 
Alana Patrícia Pereira da 

Silva. 99902-0065 Secretária de Assistência Social alanasilva2414@gmail.com OK AUSENTE 

3 
Betânia da Silva Gomes 

Barbosa 98430-7362 
Técnica de Ref. da Regulação do 

SUAS betaniaeana30@gmail.com OK OK 
4 Darley Brito de Oliveira NÃO INFORMADO Representante do FMAS NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

mailto:lilidias82@hotmail.com
mailto:mariaauroralealsena@gmail.com
mailto:mariaauroralealsena@gmail.com
mailto:marineiasantos2011@hotmail.com
mailto:withfilho@bol.com
mailto:lour.gur@gmail.com
mailto:silvapoliane69@gmail.com
mailto:alaeth53@gmail.com
mailto:alanasilva2414@gmail.com
mailto:betaniaeana30@gmail.com


 

5 
Eva Machado da 

Conceição 98813-9498 
Técnica de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial eva.conceicao@yahoo.com.br OK OK 

6 Jakeline Leite da Costa 98809-9437 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB jackelineleitecosta@outlook.com OK OK 

7 
José Nazareno Lima 

Tavares 98469-6132 (ILEGÍVEL) 
Conselheiro do CMAS – Não 

Governamental ILEGÍVEL OK OK 
FERREIRA GOMES 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Andreia de Souza Costa  99184-5417 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS ad.costa1985@bol.com.br OK OK 

2 
Betânia Nazaré Santos 

Lima 99187-6088 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB betania.ap.fg@outlook.com (ILEGÍVEL) OK OK 
3 Cleidione Costa Ferreira. 98803-5104 Secretária de Assistência Social cleidionecosta@gmail.com OK AUSENTE 

4 Diana da Silva Rodrigues NÃO INFORMADO 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

5 Eliude Coelho Leite  98403-7148 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental eliudeleite.14@gmail.com OK OK 

6 
Ivna Maria Cruz Penante  

(SEM INSCRIÇÃO) 99913-9603 
Secretária Adjunta de Assistência 

Social NÃO INFORMADO OK AUSENTE 

7 

Maria de Fátima S. Borda 

(ILEGÍVEL) / (SEM 

INSCRIÇÃO) 984133-3285 Assistente Social do Município maria.as.fatima@gmail.com OK OK 

8 
Maria Izaurina Silva (SEM 

INSCRIÇÃO) 99156-5575 Coordenadora do CRAS mariza.211silva@gmail.com OK OK 

9 
Paulo Edson  (SEM 

INSCRIÇÃO) 99170-3361 Assistente Social do Município ILEGÍVEL OK AUSENTE 

10 
Samere Climaco Tavares 

Moreira 99171-2678 (ILEGÍVEL) 
Conselheiro do CMAS – Não 

Governamental samere.climaco@gmail.com OK OK 
ITAUBAL 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Anésia Moraes Leite 988093-9821 Secretária de Assistência Social anesiamoraesap2013@gmail.com OK OK 

2 
Danúbia Brazão 

Gonçalves 98402-5046 Coordenador do FMAS danubiabrazao2282@gmail.com OK OK 

mailto:eva.conceicao@yahoo.com.br
mailto:jackelineleitecosta@outlook.com
mailto:ad.costa1985@bol.com.br
mailto:betania.ap.fg@outlook.com
mailto:cleidionecosta@gmail.com
mailto:eliudeleite.14@gmail.com
mailto:maria.as.fatima@gmail.com
mailto:mariza.211silva@gmail.com
mailto:samere.climaco@gmail.com
mailto:anesiamoraesap2013@gmail.com
mailto:danubiabrazao2282@gmail.com


 

3 
Edilena Barbosa de 

Barbosa 99901-1225 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS edilena.barbosa21@gmail.com OK OK 
4 Igor Costa Miranda  98403-3553 Conselheiro do CMAS igorcostamiranda259@gmail.com OK OK 

5 
Maria Eduarda Barbosa 

Costa 98420-5858 Conselheiro do CMAS mariaeduarda.semas@hotmail.com OK OK 

6 Milca Braga Tavares 98416-0395 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial milcatavares120@gmail.com OK OK 

7 Neida Pereira do Rosário 98411-5069 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB neiderosarionr38@gmail.com OK OK 
LARANJAL DO JARI 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

2 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

3 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

4 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

5 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

6 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     

7 
NÃO HOUVE 

INDICAÇÃO - - -     
MACAPÁ 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Adelia de Souza Lopes 

(SEM INSCRIÇÃO) 99102-7140 SEMAS adelia.s.lopes@gmail.com OK OK 

2 
Camila de Cássia 

Conceição 99967-4653 Coordenador do FMAS camilanunesap87@gmail.com OK AUSENTE 

3 
Claudia Camoes Silva 

(SEM INSCRIÇÃO) 99113-2333 CPS/SEMAS cccacau@yahoo.com.br OK OK 

mailto:edilena.barbosa21@gmail.com
mailto:igorcostamiranda259@gmail.com
mailto:mariaeduarda.semas@hotmail.com
mailto:milcatavares120@gmail.com
mailto:neiderosarionr38@gmail.com
mailto:adelia.s.lopes@gmail.com
mailto:camilanunesap87@gmail.com
mailto:cccacau@yahoo.com.br


 

4 Eliane Teixeira  98422-3775 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB elianeandrad2@gmail.com (ILEGÍVEL) OK AUSENTE 

5 
Gracinildo de Jesus 

Trindade Nunes NÃO INFORMADO Secretário de Assistência Social NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

6 

Jailmar Araujo Rodrigues 

(ILEGÍVEL) / (SEM 

INSCRIÇÃO) NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO jailmara84@gmail.com OK OK 

7 
Jefferson Manoel Valente 

Monteiro  (96) 99196 -5203 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental  jmonteiro1027@gmail.com AUSENTE AUSENTE 

8 
Kátia Samara Gonzaga de 

Moraes 99186-8662 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial katiasamaueap@hotmail.com OK OK 

9 
Naidson Raylan Lobato 

Pinheiro 98400-4393 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS niraylan@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 

10 
Talita do S. Amaral (SEM 

INSCRIÇÃO) 99142-8789 DPB-SEMAS NÃO INFORMADO OK OK 
       

       

MAZAGÃO 
              

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL PRESENÇA 

1 Aira Cruz de Almeida 99135-0945 
Representante do Coordenador 

FMAS airacruz96@gmail.com OK OK 

2 Azamor Souza 99166-4893 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental ticosousa69@gmail.com OK OK 

3 
Carlene Sampaio de 

Oliveira Alves  99126-6373 
Representante do Secretário 

Municipal carlene_alves@hotmail.com OK OK 

4 Geane Moraes de Souza 99108-1708 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS geanne-moraes@hotmail.com OK OK 

5 
Ivete de Souza Costa 

Martins (91) 99367-8524 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB ivetecostamartins@icloud.com OK OK 

6 João de Moraes Lima  99206-7555 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial 
joaodemoraeslima.1@gmail.com / 

joaodemoraeslima@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 

7 
José Eduardo da Costa 

Videira 99207-1506 
Conselheiro do CMAS – Não 

Governamental eduardovideira@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 
       

mailto:jailmara84@gmail.com
mailto:katiasamaueap@hotmail.com
mailto:airacruz96@gmail.com
mailto:ticosousa69@gmail.com
mailto:carlene_alves@hotmail.com
mailto:geanne-moraes@hotmail.com
mailto:ivetecostamartins@icloud.com
mailto:joaodemoraeslima.1@gmail.com
mailto:joaodemoraeslima.1@gmail.com
mailto:eduardovideira@gmail.com


 

       

OIAPOQUE 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL PRESENÇA 

1 
Antônio Mauricio Brasil 

Gouvea  NÃO INFORMADO Técnico de Regulação do SUAS NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

2 Bastira Narciso dos Santos  NÃO INFORMADO 
Técnica de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

3 Eliete Lima dos Santos NÃO INFORMADO 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

4 
Juarez Rodrigues dos 

Santos Junior  NÃO INFORMADO Secretária de Assistência Social NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

5 
Maria de Nazaré 

Fernandes Barbosa  NÃO INFORMADO Conselheiro do CMAS NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

6 Rosileide de Souza Araújo  NÃO INFORMADO Presidente do CMAS NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

7 
Suane Karen da Silva 

Rodrigues NÃO INFORMADO 
Representante do FMAS – 

Diretora compras NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 
       

       

PEDRA BRANCA DO AMAPARI 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Beatriz Costa Cantão 

(SEM INSCRIÇÃO) 98401-1230 NÃO INFORMADO beatrizcostacantao@gmail.com OK AUSENTE 
2 Franciani Aragão Silva 98436-3088 Coordenadora do FMAS francianisilva98@gmail.com OK OK 

3 Jaciara da Silva Cardoso 98419-9042 
Conselheira do CMAS – 

Governamental silvajaciara3730@gmail.com OK OK 

4 Josué Nunes da S. Junior 98411-5234 
Coordenador do CADUNICO e 

PAB josuenunesjj@gmail.com OK OK 

5 Katilene Serra de Carvalho 9970258 (INCOMPLETO) 
Técnica de Ref. da Regulação do 

SUAS conserv@gmail.com (ILEGÍVEL) OK AUSENTE 

6 Roberto Ribeiro Melo 98806-3986 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental ral.2p@hotmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 

7 Tatiane Santos Costa 99904-4517 
Técnica de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial tatianesantoscosta@yahoo.com.br (ILEGÍVEL) OK OK 

mailto:beatrizcostacantao@gmail.com
mailto:francianisilva98@gmail.com
mailto:silvajaciara3730@gmail.com
mailto:josuenunesjj@gmail.com
mailto:tatianesantoscosta@yahoo.com.br


 

8 
Zulene dos Santos Silva de 

Oliveira 99903-2679 Secretária de Assistência Social leneoliveirapba@gmail.com OK AUSENTE 
       

       

PORTO GRANDE 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Adriene da Silva 

Formigosa 99150-4212 
Técnico de Ref. da Vigilância 

Socioassistencial adsformigosa@gmail.com OK OK 

2 Aldenoura Souza da Silva 99138-3952 
Conselheiro do CMAS – Não 

Governamental aldenouras.s@hotmail.com OK OK 

3 
Elanx David de Souza 

Lima  99101-0093 Coordenador do FMAS. elanx83@gmail.com OK OK 
4 Elielma Palheta Barata  NÃO INFORMADO Secretária de Assistência Social NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

5 Italina de Souza Carvalho NÃO INFORMADO 
Conselheiro do CMAS – 

Governamental NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

6 
Ivaneide Viana Marques 

Seabra 99124-8712 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS neidebolsa@gmail.com OK OK 

7 Josely Oliveira Meguro  NÃO INFORMADO 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB josy.port@hotmail.com OK OK 
8 Rayssa Paula Pinheiro  99136-3478 Técnica do Cadúnico rayssa.paula.pinheiro@hotmail.com OK OK 

       

       

PRACUÚBA 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Adriana Távora de Araújo NÃO INFORMADO Secretária de Assistência Social NÃO INFORMADO AUSENTE AUSENTE 

2 Herison da Silva Penha  98420-0741 
Coordenador do CADUNICO e 

PAB herisonsilvaabc@gmail.com OK OK 
3 Samara Garcia dos Santos  98410-2210 Assistente Social do Município garciasamara@gmail.com OK OK 

       

       

SANTANA 

mailto:leneoliveirapba@gmail.com
mailto:adsformigosa@gmail.com
mailto:aldenouras.s@hotmail.com
mailto:elanx83@gmail.com
mailto:neidebolsa@gmail.com
mailto:josy.port@hotmail.com
mailto:rayssa.paula.pinheiro@hotmail.com
mailto:herisonsilvaabc@gmail.com
mailto:garciasamara@gmail.com


 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 
Alda Maria Lucas 

Magalhães 99145-0376 Secretária Adjunta de Gestão aldalucasm@yahoo.com.br AUSENTE OK 

2 
Cintia Glaupp Lima dos 

Santos Bandeira 99169-2412 Secretária Adjunta da Cidadania cintiaglaupp.psi@gmail.com OK AUSENTE 
3 Dayane Ribeiro Cruz  98400-5138 Auxiliar Administrativo dayanecruz300@gmail.com OK AUSENTE 
4 Patrícia Dutra Pereira 99100-5067 Coordenadora dutrapereirapatricia@gmail.com OK AUSENTE 

       

       

SERRA DO NAVIO  

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Daniele Cardoso Oliveira 98410-4266 
Secretária de Gabinete da 

SEMAS/SN dannyele40@gmail.com OK OK 

2 
Renata Nunes de Oliveira 

Soares  99914-1008 Coordenadora do CRAS/SN renatadiego17@gmail.com OK OK 
3 Rômulo da Costa Teixeira 98813-9563 Técnico da Rede SUAS/SN romulo.costa11@hotmail.com OK OK 

4 
Walquiria da Costa 

Teixeira 99963-5362 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB walquiriacosta@gmail.com OK OK 
       

       

TARTARUGALZINHO 

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Robson Rocha Oliveira  98809-1531 
Coordenador do CADUNICO e 

PAB roibsonbernada@gmail.com (ILEGÍVEL) OK OK 

2 Thais Halfkhan Presley 99970-1699 
Secretária Interina da Assistência 

Social thaispresleyh@hotmail.com OK OK 

3 
Uliane do Nascimento 

Coelho  NÃO INFORMADO Coordenadora do CRAS NÃO INFORMADO OK OK 

4 
Wagner Bruno Barreto e 

Silva NÃO INFORMADO Presidente do CMAS brunowagner84@gmail.com OK OK 
       

mailto:aldalucasm@yahoo.com.br
mailto:cintiaglaupp.psi@gmail.com
mailto:dayanecruz300@gmail.com
mailto:dutrapereirapatricia@gmail.com
mailto:dannyele40@gmail.com
mailto:renatadiego17@gmail.com
mailto:romulo.costa11@hotmail.com
mailto:walquiriacosta@gmail.com
mailto:roibsonbernada@gmail.com
mailto:brunowagner84@gmail.com


 

       

VITORIA DO JARI  

Nº NOME TELEFONE REPRESENTAÇÃO/CARGO E-MAIL 
PRESENÇA 

22/09/22 23/09/22 

1 Alcirene Moreira Morais 99116-3822 
Coordenadora do CADUNICO e 

PAB alcirenemorais1621@gmail.com OK OK 
2 Josimar Lima de Freitas 99135-1270 Coordenador do FMAS josimar07@gmail.com / josimarlf07@gmail.com OK OK 

3 
Paulo Recardo da Silva de 

Almeida 99176-7636 
Técnico de Ref. da Regulação do 

SUAS pauloifap@gmail.com OK OK 
4 Rickle Ferreira Queiroz  99113-9725 Conselheiros do CMAS ricklequeiroz123@gmail.com OK OK 

5 
Rosimere Sobrinho 

Furtado 99132-9007 Conselheiros do CMAS rosy_morango@hotmail.com OK OK 
 

 

mailto:alcirenemorais1621@gmail.com
mailto:pauloifap@gmail.com
mailto:ricklequeiroz123@gmail.com
mailto:rosy_morango@hotmail.com
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