
 
 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Casa Civil 

 

 
ATA DE REUNIÃO 

  
COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL - CFAE  

  
16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
DADOS DO COLEGIADO 
Colegiado: Comitê Federal de Assistência Emergencial - CFAE. 
Ato de criação: MP nº 820, de 15 de fevereiro de 2018, convertida na Lei nº 
13.684, de 21 de junho de 2018. 
Regulamentação: Decreto nº 9.970, de 14 de agosto de 2019. 
Periodicidade das reuniões ordinárias: bimestral. 
Sigla: CFAE 
Presidência: Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 
Secretaria-Executiva: Casa Civil da Presidência da República. 
 
DADOS DA REUNIÃO 
Data: 29 de abril de 2021. 
Horário: 11:00 às 12:00. 
Local: Palácio do Planalto, 4º andar, Sala 97. 
Tipo: (  ) Presencial     (  ) Videoconferência     ( X ) Mista 
 
PARTICIPANTES 
Lista de Presença em anexo. 
 
PAUTA DA REUNIÃO 

1. Atualização das atividades realizadas pelas Assessorias e Subcomitês 
Federais do CFAE e pela Coordenação Operacional. 

2. Informes gerais. 
3. Deliberação. 
4. Encaminhamentos finais. 

 
REGISTRO DA REUNIÃO 
 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da 
República – SAM/CC/PR, Thiago Meirelles Fernandes Pereira, na condição de 2º 
Suplente do Presidente do CFAE, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, conduziu a 16ª Reunião do CFAE, conforme segue os 
registros abaixo. 
 
1. Atualização das atividades realizadas pelas Assessorias e Subcomitês 
Federais do CFAE e pela Coordenação Operacional.  
 
Assessoria de Comunicação do CFAE – ASCOM/CFAE: Bruno Henrique da Silva 
Ferreira, da Assessoria Especial de Comunicação da Casa Civil da Presidência da 



 

 2 

República e Coordenador da ASCOM/CFAE, apresentou o alinhamento estratégico 
da comunicação das ações emergenciais para acolhimento a pessoas em situação 
de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório por crise humanitária 
ASCOM/CFAE, incluindo os seguintes tópicos: a) Estratégia de comunicação; b) c) 
Níveis de comunicação; d) Ações realizadas em 2020; e) Meios de Comunicação; f) 
Temas sensíveis no âmbito da Acolhida; h) Definição de narrativa do governo 
Federal; i) Horizonte 2021-2022. Os conteúdos dos tópicos acima elencados 
encontram-se disponíveis na apresentação anexada à presente ata. 
 
 Assessoria de Gestão da Informação do CFAE – ASGI/CFAE: David Antônio 

Lustosa de Oliveira, Coordenador-Geral de Informações da Secretaria-
Executiva da Casa Civil da Presidência da República e Coordenador Suplente 
da ASGI/CFAE, apresentou as atividades da , incluindo os seguintes tópicos: a) 
Situação geral – demandas de Gestão da Informação; b) Informações sobre 
acolhimento de imigrantes em situação de vulnerabilidade; c) Necessidades de 
articulação pela Secretaria-Executiva do CFAE (SAM/CC/PR) para designação 
formal do órgão de gestão do Sistema Acolhedor e do Repositório Central de 
Dados da Acolhida e priorização da formalização de parcerias com 
OIM/ACNUR Os conteúdos dos tópicos e das demandas acima elencadas 
encontram-se disponíveis na apresentação anexada à presente ata. 

 
Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes 
do CFAE: Lígia Neves Aziz Lucindo, Diretora do Departamento de Migração da 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública e 
Coordenadora deste Subcomitê Federal do CFAE, referiu-se às Portarias nº 120, 
de 17 de março de 2020, nº 652, de 25 de janeiro de 2021, ao expor os dados 
relativos às entradas terrestres de imigrantes venezuelanos em 2020/2021 e aos 
indicativos de entrada de irregulares/ indocumentados após o fechamento de 
fronteira para enfrentamento da situação de emergência em saúde (Covid-19)  
 Os conteúdos dos tópicos e das demandas acima elencadas encontram-se 
disponíveis na apresentação anexada à presente ata. 
 
Subcomitê Federal de Acolhimento aos Imigrantes em Situação de 
Vulnerabilidade do CFAE: Niusarete Margarida de Lima, Assessora Especial para 
Assuntos de Imigração da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério 
da Cidadania e Coordenadora deste Subcomitê Federal do CFAE, apresentou dados 
atualizados de migrantes e refugiados venezuelanos abrigados e alojados em 
Pacaraima/RR, Boa Vista/RR e Manaus/AM. Informou que os abrigos 
emergenciais estão chegando à sua capacidade máxima, tendo sido inaugurado 
mais quatro abrigos emergencias e que a Coordenação Operacional (Força-tarefa 
Logística Humanitária - Operação Acolhida) implantará mais duas unidas em Boa 
Vista/RR (Rondon 4 e 5).. Registrou a realização de entrevistas com imigrantes 
venezuelanos que estão em situação irregular em Roraima  realizadas desde 15 de 
janeiro de 2021 e listou os desafios atuais nos abrigos emergenciais, com destaque 
para ampliação do número de abrigos emergenciais em razão do número de 
imigrantes venezuelanos indocumentados que inviabiliza sua inclusão na 
estratégia de interiorização  . Os conteúdos dos tópicos e das demandas acima 
elencadas encontram-se disponíveis na apresentação anexada à presente ata. 
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Subcomitê Federal para Interiorização do CFAE: Niusarete Margarida de Lima, 
Assessora Especial para Assuntos de Imigração da Secretaria Nacional de 
Assistência Social do Ministério da Cidadania e Coordenadora deste Subcomitê 
Federal do CFAE, destacou a cerimônia em comemoração ao marco de 50 mil 
migrantes e refugiados venezuelanos beneficiados pela estratégia de 
interiorização no âmbito da Acolhida, bem como o lançamento do guia intitulado 
“Deslocamento Voluntário de Refugiados e Migrantes – Diretrizes e 
Procedimentos” da estratégia de interiorização e o “Boletim da Estratégia da 
Interiorização – Março 2021. Apresentou a atualização dos dados do Painel da 
Estratégia da Interiorização, referente a março/2021, e os desafios para a oferta 
de serviços, programas e projetos nos destinos dos migrantes e refugiados 
venezuelanos interiorizados.  
 
Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes do CFAE: Luana 
Gonçalves Gehres, Assessora Técnica da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde e Coordenadora deste Subcomitê Federal do CFAE, informou que as 
reuniões do referido subcomitê federal do CFAE foram retomadas no final do ano 
passado e que este ano foram realizadas duas reuniões, conforme calendário 
aprovado em reunião anterior do CFAE. Destacou o caso suspeito de sarampo, no 
abrigo emergencial Rondon 3, em Boa Vista/RR, que até o momento não foi 
confirmado, mas está sob controle e em acompanhamento. A Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde disponibilizou apoio técnico às 
equipes locais. No enfrentamento à Covid-19, o Ministério da Saúde tinha duas 
pendências relacionadas à vacinação: a primeira, referente à vacinação de 
venezuelanos indígenas, que foi objeto de nota técnica. Reforçou as orientações 
dadas anteriormente: não se trata de não vacinação por discriminação por se 
tratar de venezuelanos indígenas, mas sim, por respeitar a classificação de 
prioridades definidas pelo Ministério da Saúde. A segunda questão é referente à 
vacinação dos imigrantes, migrantes e refugiados acolhidos nos abrigos 
emergenciais e alojamentos da Acolhida que tem sido apresentado como público 
potencial à priorização da vacina. Informou que esta situação está  sendo analisada 
em Câmara Técnica do Ministério da Saúde.  
 
Coordenação Operacional (Força-tarefa Logística Humanitária – Operação 
Acolhida): o Coordenador Operacional Adjunto, Coronel Alei Magluf, em 
complemento às informações anteriores, que foram realizadas até o momento 
6.926 entrevistas de imigrantes venezuelanos indocumentados para identificar os 
grupos de vulneráveis. Desse total, foram encaminhadas para os abrigos 
emergenciais 4.056 pessoas. No Núcleo de Saúde da Acolhida foram realizados 
34.449 atendimentos, desde novembro de 2020,., 3.509 testes (Covid-19), desde 
fevereiro de 2021 _(92 positivados, 2,62% do total). Informou que o Plano de 
Contingenciamento para o enfrentamento à Civid-19 está em implementação e 
conta com ações voltadas para a reabertura da fronteira e aumento do fluxo de 
entrada de imigrantes venezuelanos após isto. Esclareceu que o plano tem quatro 
fases, estando atualmente na terceira, que corresponde à implementação de novos 
abrigos emergenciais, no caso, Rondon 4, com aproximadamente 700 vagas, e 
Rondon 5, com aproximadamente 800vagas, ambos em Boa Vista/RR 
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2. Informes Gerais 
 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da 
República e 2º Suplente do Presidente do CFAE, Ministro de Estado Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Thiago Meirelles Fernandes Pereira, apresentou 
os seguintes informes: 
 

 E-mail CFAE: criado e-mail institucional cfae@presidencia.gov.br para 
facilitar rápida comunicação e centralizar a recepção das demandas no 
âmbito da Acolhida. 

 Envio de ofícios e outros documentos relacionados à Acolhida: todos os 
ofícios que tratam das ações no âmbito da Acolhida devem ser direcionado 
ao Presidente do CFAE, o Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República, Sr. Eduardo Ramos.  

 Ata da 15ª Reunião do CFAE: Encaminhada no dia 28/04/2021, por meio 
do e-mail do CFAE. 

 Atualização de Representantes nas instâncias do CFAE: deve ser 
encaminhado ofício ao CFAE contendo: nome completo, cargo e função, CPF, 
e-mail institucional, telefones de contato (1º ou 2º Suplente ou Titular e 
Substituto). 

 Visitas às instalações da Operação Acolhida no estado de Roraima e 
Amazonas: mantendo as decisões das reuniões anteriores, não estão 
autorizadas visitações, incluindo filmagens e agendas presenciais 
(nacionais e internacionais) como forma de mitigar os impactos da Covid-
19.  

 Relatório Semestral do CFAE: será encaminhado, no dia 03/05/2021, 
modelo de relatório, por meio do e-mail do CFAE, referente às atividades 
do 2º semestre de 2020. Os Subcomitês Federais e Assessorias do CFAE e a 
Coordenação Operacional deverão encaminhar o documento preenchido 
até o dia 17/05/2021 para o e-mail do CFAE.  

 
3. Deliberação 
 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento e 2º Suplente do Presidente do CFAE, 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Thiago 
Meirelles Fernandes Pereira, colocou em deliberação a seguinte proposta, 
apresentada pela Coordenação Operacional (Força-tarefa Logística Humanitária – 
Operação Acolhida): 
 

 Inclusão da Secretaria de Governo da Presidência da República – 
SEGOV/PR no CFAE. Sem óbice dos quatro membros suplentes do CFAE, a 
admissão do referido Ministério foi aprovada. 

 
4. Encaminhamentos Finais 
 
 
O Subchefe de Articulação e Monitoramento e 2º Suplente do Presidente do CFAE, 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Thiago 
Meirelles Fernandes Pereira, passou para os encaminhamentos finais: 

mailto:cfae@presidencia.gov.br
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 Ata da 16ª Reunião do CFAE: a minuta será encaminhada por e-mail até 

dia 04/05/2021 para considerações dos participantes da reunião e terá o 
prazo de 10 dias para resposta. Finalizado o prazo e não havendo 
manifestação, a mesma será considerada válida e sua versão final será 
reencaminhada também pelo e-mail do CFAE. 

 17ª Reunião do CFAE: acontecerá no dia 22 de junho de 2021, conforme 
calendário já aprovado pelo CFAE. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Subchefe de Articulação e Monitoramento e 2º 
Suplente do Presidente do CFAE, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, Thiago Meirelles Fernandes Pererira, agradeceu a 
presença e a participação de todos e finalizou a reunião. 
 
Brasília, DF, 29 de abril de 2021. 
 

 
COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL - CFAE 


