
 

 
Resumo Executivo da 170ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite  

Data: 17 de abril de 2019 

Local: Brasília/DF 

Horário: 09h30m  

Membros presentes: representantes do Ministério da Cidadania – Wellington Coimbra 

(titular), Neusa Kempfer (suplente); Mariana de Sousa Machado Neris (titular), Allan 

Camello Silva (suplente); Maria Yvelônia Barbosa (titular); André Rodrigues Veras 

(titular), Heloiza de Almeida Prado Botelho Egas (suplente); Solange Teixeira (titular), Ely 

Harasawa  (suplente); representantes do FONSEAS – Eduardo Zaratz (suplente); Célia 

Kochen Parnes (titular); Inocêncio Renato Gasparim (titular); representantes do 

CONGEMAS – Andréia Carla Everton Lauande (titular); José Crus (titular); Eldilene Alves 

da Silva (titular); Luís Fernando Couto (titular); Rosane Moccelin (suplente). 

 

A 170ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) da Assistência 
Social, ocorreu em Brasília, em 17 de abril de 2019. A pauta que direcionou a reunião 
contemplou os temas: i) apresentação de novos integrantes da CIT e proposta de 
organização das reuniões; ii) a recomposição do Orçamento e detalhamento da situação 
financeira, e; iii) Benefício de Prestação Continuada – BPC. 

O Secretário Especial de Desenvolvimento Social, Welington Coimbra, apresentou-se e 
abriu a reunião com a informação de que passa a ser o Coordenador da Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT. Em seguida, houve apresentação dos novos membros 
titulares e suplentes que compõem a comissão na representação do Ministério da 
Cidadania – MC. Nesse momento, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social 
apresentou a proposta de reorganização do calendário da CIT para reuniões bimestrais, 
ponto que ficou para pactuação na reunião de maio. 
 
A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento -  SPO explanou a atual situação de 

movimentação do ministério junto ao Ministério da Economia e ao Congresso Nacional 

para a recomposição do orçamento, com a expectativa de 2,3 bilhões para a assistência 

social. O Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS deu continuidade ao ponto de 

pauta ao apresentar a situação atual de repasses realizados, conforme o arquivo 

disponível nos documentos desta reunião. No que se refere aos critérios que são 

utilizados para priorização de municípios para o repasse financeiro, a CIT pactuou pela 

instituição da Câmara Técnica “Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS”, cujo 



produto deverá contemplar os critérios de monitoramento e priorização para além dos 

saldos em conta, o cofinanciamento da política e um plano de regularização dos 

repasses de recursos. 

O Departamento de Benefícios Assistenciais – DBA relatou o histórico de iniciativas para 

cadastramento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC no 

Cadastro Único desde a Portaria MDS 706/2010 até as Portarias MDS 2.651/2018 e MC 

631/2019, perpassando, inclusive, pelo Pacto de Aprimoramento do SUAS – Gestão 

Municipal (2014-2017). Os novos prazos estabelecidos para o cadastramento pela 

Portaria MC 631/2019 tomam como base a data de aniversário dos beneficiários e o 

colegiado concluiu que as campanhas para alcance desses deve continuar. O diretor do 

DBA também destacou a relevância da inserção de beneficiários no Cadastro Único para 

melhor focalização do benefício e integração com as demais ofertas de serviços e 

políticas públicas. Segundo o panorama cadastral apresentado, ainda faltam ser 

cadastrados cerca de 25% (vinte e cinco por cento) dos beneficiários. 
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