
 
 

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Casa Civil 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL PARA 

ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DE 

FLUXO MIGRATÓRIO PROVOCADO POR CRISE HUMANITÁRIA 

 

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. 

Coordenação: Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

Secretaria-Executiva: Casa Civil da Presidência da República. 

 

DADOS DA REUNIÃO 

Data: 19 de outubro de 2021. Horário: 10:20 às 11:45 horas. Local: Palácio do Planalto, 4º andar, Sala 97. 

Tipo: () Presencial () Videoconferência (X) Mista 

 

PARTICIPANTES 

- Casa Civil/PR: Assessor Especial Georges Feres Kanaan; Coordenadora ASCOM Carin Leinig Cavalcanti 

Correa; Coordenador AEGI David Lustosa; 

- Ministério da Defesa: Vice Chefe de Logística e Mobilização Gen Div Raul Rodrigues de Oliveira; e 

Coordenador Logístico Cel Márcio Pontes. 

- Ministério da Economia: Secretário da Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento Frederico Igor Leite 

Faber. 

- Ministério da Cidadania: Coordenadora dos Subcomitês de Acolhimento e de Interiorização Niusarete de 

Lima. 

- Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos: Coordenadora dos Direitos das Populações em Situação 

de Risco Juliana Sampaio. 

- Ministério da Justiça e Segurança Pública: Secretário Nacional de Justiça José Vicente Santini; e 

Coordenadora do Subcomitê de Recepção, Identificação e Triagem Ligia Neves Aziz Lucindo. 

- Ministério da Saúde: Secretário-Executivo Adjunto Alessandro Vasconcelos; e Coordenador do Subcomitê 

para Ações de Saúde Rômulo Henrique. 

- Ministério do Desenvolvimento Regional: Secretário Nacional de Proteção e Defesa Alexandre Lucas. 

- Secretaria de Governo: Secretário Especial de Assuntos Federativos Flávio Adalberto Ramos Giusanni; 

Secretária Especial de Articulação Social Gabriele Olivi Gonzaga Lins de Araujo; Secretária Adjunta de 

Assuntos Federativos Virginia Daudt Prieto; Assessora Técnica da Secretaria Especial de Assuntos 

Federativos Elieze Bulhoes de Carvalho; e Diretora da Secretaria Especial de Articulação Social Tatiana 

Miranda. 

- Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República: Secretário-Executivo Adjunto Brigadeiro 

Osmar Lootens Machado; e Chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos Ivan Cavalcanti 

Goncalves. 

- Coordenação Operacional da Operação Acolhida: Gen Div Sérgio Schwingel (VC). 
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PAUTAS DA REUNIÃO 

- Atualização das atividades realizadas pelos Subcomitês Federais e Assessorias do Comitê Federal de 

Assistência Emergencial e Coordenação Operacional. 

- Definição do Gestor do Sistema Acolhedor: deliberação. 

- Divulgação de informes gerais. 

 

REGISTRO DA REUNIÃO 

O coordenador da reunião e suplente do Ministro da Casa Civil, Georges Feres Kanaan, deu boas-vindas aos 

presentes, informou que a reunião está sendo realizada em nível de suplente, explicitou a pauta e os objetivos 

do referido encontro, destacou que estava prevista apenas uma pauta deliberativa e por fim, os informes de 

caráter geral. Explanou brevemente acerca da composição do CFAE. Em seguida, passou às apresentações 

previstas. 

Assessoria de Comunicação Social do Comitê Federal de Assistência Emergencial – ASCOM/CFAE:  

A Coordenadora da ASCO/CFAE, Carin Correa, fez uma apresentação relativa às ações de comunicação 

desenvolvidas. Assinalou que o tema é uma pauta prioritária para o Presidente da República e tratou da 

importância do discurso único entre as Pastas, da atualização do site e do alinhamento das estratégias de redes 

sociais.  

O Assessor Especial Georges Kanaan reforçou a necessidade de que as Assessorias de Comunicação dos 

Ministérios conheçam a Operação Acolhida.  

Carin retomou a fala tratando do alinhamento do conteúdo das redes sociais, bem como da proposta de 

elaboração de balanço geral dos dados da operação. 

O Assessor Especial Georges Kanaan informou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública será incluído 

na ASCOM/CFAE, por meio de uma nova Resolução. 

 

Assessoria da Gestão da Informação do Comitê Federal de Assistência Emergencial – ASGI/CFAE: 

O Coordenador da AEGI/CFAE, David Lustosa, apresentou as principais iniciativas desenvolvidas no 4º e 5º 

bimestres.  

Tratou da evolução do Sistema Acolhedor, deu breves informações sobre o lançamento do aplicativo mobile 

e do curso online sobre o sistema, bem como sobre a proposta de nova resolução sobre o Sistema Acolhedor 

(abrangência para o Sistema, estrutura e condições de operação).  

Expôs os seguintes painéis de informações de parceiros: painel de benefícios sociais a venezuelanos e painel 

de abrigamento 2.0. 

 

Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem:  

Lígia Neves, Coordenadora do Subcomitê, destacou que o ponto de atenção no momento é a readmissão do 

fluxo migratório na região da fronteira venezuelana, situação que vem sendo acompanhada pelos integrantes 

do Subcomitê. 

Apresentou números em relação ao fluxo migratório e tratou da portaria de fronteiras vigente (Portaria n. 

658/2021), bem como da retomada do fluxo em junho de 2021, destacando que essa reabertura da fronteira foi 

possível em razão da existência da Operação, em especial por sua capacidade de proporcionar cuidados 

sanitários e de saúde na recepção dos imigrantes no País. 

Comunicou sobre a rotina de publicação mensal, com o apoio da OIM, de um folder com os números da 

imigração venezuelana no Brasil, tendo como base os bancos de dados migratórios gerenciados pela Polícia 

Federal, além de CPF emitidos pela Receita Federal. Há dados pedidos de regularização (registros de 

Residência e solicitações de reconhecimento da condição de refugiado) e entradas/saídas oficiais de imigrantes 

no País. 
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Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade e Subcomitê 

Federal para Interiorização: 

A Coordenadora Niusarete Lima fez uma breve apresentação sobre os Subcomitês, tratando do balanço do 

Subcomitê de Acolhimento, com dados de abrigados venezuelanos, alojados e abrigados indígenas. Comentou 

sobre as ações de reordenamento dos abrigos em alinhamentos com o ACNUR e Coordenação Operacional, 

cuja definição ocorrerá na agenda presencial na semana de 24 a 30 Out. Fez alguns informes sobre abrigamento 

e apresentou o painel de monitoramento, o qual teve recentes atualizações. Ao selecionar o município, abrem-

se uma série de abas com diversos dados sobre o abrigamento. Sobre o Comitê de Interiorização, fez uma 

breve explanação acerca das atividades desenvolvidas na estratégia de interiorização, balanço até 30 de 

setembro e planejamento até final de outubro. Informou sobre as atividade que vem sendo desenvolvida no 

âmbito do Grupo de Discussão Indígena Nacional-GDIN; informou sobre a finalização da Pesquisa DTM em 

parceria com OIM, MMFDH e FUNAI com previsão de lançamento nos dia 11 ou 12 de novembro e de duas 

outras publicações, já lançadas, em parceria com o ACNUR e MMFDH, sendo Guia de Referência para 

Atendimento à População Indígena refugiada e migrante e Guia de Proteção Comunitária de Grupos 

Vulneráveis – Indígenas e Refugiados Migrantes: Conceitos e Práticas, bem como tratou de alguns informes 

gerais (integração de dados sobre o Cadúnico, Bolsa Família e BPC). 

 

Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes: 

O Coordenador do Subcomitê, Rômulo Henrique, tratou das ações de saúde na Operação Acolhida, como a 

Portaria nº 2.415/2021, que teve como objetivo a criação de Força-tarefa daquele Ministério, com 

representantes de várias áreas do MS.  

Destacou que foram realizadas visitas in loco para verificar as instalações e operacionalização do Núcleo de 

Saúde da Acolhida e dos abrigos em Boa Vista e Pacaraima. 

Informou que foi instalado grupo de trabalho com o objetivo principal de reativar a interoperabilidade entre a 

Operação Acolhida e o SUS. A preocupação é que o histórico de saúde do acolhido seja devidamente 

informada antes da interiorização.  

O Secretário-Executivo Adjunto do Ministério da Saúde destacou que o histórico de informações e o registro 

são fundamentais para o desenvolvimento das ações de saúde. Destacou a importância do registro de doenças 

crônicas e de vacinação, bem como de um identificador único. 

 

Coordenação Operacional: 

O Coordenador Operacional da Operação Acolhida, Gen Div Schwingel, informou que o principal desafio 

enfrentado atualmente é instabilidade local, o incômodo da população de Pacaraima com os venezuelanos em 

situação de rua e a existência de ameaça de fechamento das rodovias. No entanto, informou que aumentou 

bastante a movimentação de venezuelanos das ruas de Pacaraima, para abrigos e atendimentos em Boa Vista 

e, na próxima semana, previsão de movimentação para atendimento em Manaus. Na semana passada foram 

retirados das ruas 809 venezuelanos. Assinalou ainda que está sendo preparado um alojamento temporário, em 

fase de finalização, com capacidade de 1.000 pessoas para pernoite.  

Explicitou que a reestruturação de alguns abrigos está em análise, em conjunto com o ACNUR. 

Ressaltou que, em reunião com a OIM, foi informado que a redução orçamentária possivelmente impactará a 

compra de passagens aéreas, dentro do processo de Interiorização. Niusarete Lima complementou que 

impactará também nas equipes de apoio nos voos e receptivos nos destinos de interiorização. 

Comunicou que o processo de contratação de civis para a substituição de 157 militares está em estágio 

avançado.  

Informou acerca da mudança da base da Operação Acolhida, o que ocasionará a redução de gastos com aluguel 

e possibilitará um maior aproveitamento dos recursos humanos.  

Destacou a importância do atendimento presencial dos funcionários da Receita Federal, nos Postos de 

Interiorização e Triagem de Boa Vista e Manaus. 

O Secretário da Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento do Ministério da Economia informou que, 

possivelmente, o retorno ocorrerá nos próximos 2 meses, com o novo normativo daquela Pasta. 
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Em seguida, iniciou-se a pauta deliberativa sobre a definição do gestor do Sistema Acolhedor e a alteração na 

Resolução nº 10, de 1º de novembro de 2019. 

O Assessor Especial Georges Kanaan explicou que o sistema é operacional e que existia uma lacuna referente 

à melhoria de sua institucionalização. Informou que foi elaborada uma Nota Técnica pela AEGI/CFAE, com 

consulta aos Ministérios da Cidadania, da Defesa, da Saúde, da Economia, do MJSP e Coordenador 

Operacional. Explicou que o Coordenador Operacional será o gestor do Sistema Acolhedor. Por fim, 

apresentou a minuta de resolução aos presentes, a qual foi aprovada sem ressalvas. 

 

Ao fim da reunião, foram realizados os seguintes informes gerais pelo coordenador da reunião: 

Ata da 17ª Reunião do CFAE: Encaminhada via e-mail no dia 06/07/2021, e disponibilizada no site da Casa 

Civil.  

Protocolo de Participação de Agências da ONU, Organismos Internacionais, Organizações da Sociedade Civil 

e Voluntários: confeccionado com a finalidade de orientar a participação. Validado pelos Coordenadores de 

Assessorias e Subcomitês Federais, SEGOV e Coordenador Operacional. O documento será enviado 

posteriormente aos interessados. 

Prosseguimento das agendas de trabalho presencial em Roraima: importância dos representantes do CFAE e 

Subcomitês Federais conhecerem a Operação Acolhida no terreno. Destacou que a próxima agenda de trabalho 

presencial será de 24 a 29 de outubro de 2021 e que, no mesmo período, o Presidente da República visitará 

Roraima. 

Inclusão da SEGOV/PR no CFAE e Subcomitê Federal de Interiorização. 

Reestruturação da Governança – CFAE e Subcomitês: o trabalho prossegue. Necessidade de inclusão do Min 

Trabalho e Previdência e outras alterações. 

19ª Reunião do CFAE: prevista para 10 de dezembro de 2021, conforme calendário já aprovado pelo CFAE. 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45. 

 

 

Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

COMITÊ FEDERAL DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL - CFAE 


