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70ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

DATA: 13 de junho de 2000 

HORÁRIO: 9 horas 

LOCAL:  Sala de reuniões do 1º  Andar do Edifício-Anexo do 

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Senhoras e 

senhores, bom-dia. Havendo número legal, vamos dar início 

à nossa reunião. 

 A presidência informa que a Conselheira Maria de 

Fátima de Azevedo Ferreira não estará presente porque está 

nos Estados Unidos, e os Conselheiros Miguel e Simone 

comunicam que não poderão vir por falta de recursos. 

 Participo ainda aos senhores que o Conselheiro 

Emerson José Osório Leal se desincompatibilizou e 

comunicou a titularidade da Conselheira Tânia Garib na 

condição de representante dos municípios.  A Conselheira 

Valdete nos informou do afastamento do Conselheiro César 

Rodrigues Viana e, por conseqüência, sua efetivação como 

titular, na representação dos Estados. 



 2 de 183 

 Vamos passar ao item referente à aprovação da 

ata da reunião anterior. 

 Em discussão. 

 Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Sr. Presidente, eu 

solicitaria que na página 5, onde consta a presença dos 

usuários e de organizações de usuários, que não colocassem 

abreviado o nome da Federação Brasileira das ACMs, porque 

essa sigla ninguém conhece.   

 Nas páginas 6 e 13, que fosse colocado o nome 

correto da entidade que o Conselheiro Carlos Ajur relatou 

o processo. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – V.Sa. será 

atendida.  A Secretaria Executiva providenciará a 

correção. 

 Com a palavra a Conselheira Tânia Garib. 

 

 TÂNIA MARA GARIB – Sr. Presidente, na folha 11 

da ata, quando trata da constituição das Comissões, na 

Comissão de Política faltou a representação dos 

municípios. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Também 

será providenciada a retificação. 

 Mais alguém deseja se manifestar?  (Pausa.) 
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 Em votação. 

 Os que aprovam a ata, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 Aprovada com as retificações solicitadas. 

 A presidência passará os trabalhos ao 

Conselheiro Gilson, o mais idoso e o mais experiente dos 

Conselheiros. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Bom-dia, 

Srs. Conselheiros. 

 Estou recebendo do Presidente a incumbência de 

coordenar o item 2 da pauta, que trata da eleição da 

presidência e da vice-presidência do Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

 Tem a palavra o Conselheiro Leovane. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO – Há duas pautas, uma com 10 

itens e outra com 12. Eu gostaria de saber por que foi 

retirado o julgamento do processo e o programa de 

capacitação. 

 

 MARCO AURÉLIO SANTULLO – Toda a segunda-feira é 

feita a Reunião Ampliada com a presidência e os 

coordenadores de comissões.  A pauta posterior é fruto das 

decisões das comissões.  O processo, cujo relator era o 

Conselheiro Carlos Ajur, foi retirado porque já foi votado 

e até publicado. 
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 TÂNIA MARA GARIB – Quanto à capacitação, como 

esse assunto vai ser objeto de informes da presidência, os 

resultados estão incluídos na parte referente à informes 

da Comissão de Política.  Por isso foi feita uma 

retificação da pauta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Portanto, a 

pauta em vigor é a que contém 10 itens. 

 Por solicitação do Presidente Marco Aurélio, 

vamos iniciar a apreciação do item 2 da pauta.   

 Como é de praxe nessas ocasiões, franqueamos a 

palavra aos Srs. Conselheiros para ver se há algum 

encaminhamento a respeito do assunto. 

 Com a palavra o Conselheiro Leovane. 

 

 LEOVANE GREGÓRIO – Acredito que a eleição da 

presidência e da vice-presidência do CNAS é um ponto 

importante, porque os escolhidos serão os que vão 

trabalhar para consolidar o que o Conselho discute e vem 

tentando buscar em termos de política para todo o país. 

Para melhor discutir a indicação dos nomes e o 

que pretendemos com o novo mandato da nova presidência, 

deveríamos fazer uma análise para ver quais os 

compromissos que os candidatos aos cargos têm para 

apresentar para esse mandato. 
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Eu gostaria que os candidatos apresentassem seus 

compromissos para o mandato.  É importante votarmos não só 

nas pessoas, mas no que elas pretendem fazer frente ao 

Conselho.  Na verdade, todos temos capacidade de estar à 

frente do Conselho, mas queremos saber o compromisso de 

cada um em relação a isso.  É preciso conhecer as 

propostas dos candidatos, para vermos, nas pessoas e nas 

suas propostas, a possibilidade de estar concertando, cada 

dia mais, o Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mais alguém 

deseja fazer uso da palavra? 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Quero perguntar ao 

Conselheiro Leovane se ele sabe quem é o candidato da 

sociedade civil. 

 

LEOVANE GREGÓRIO – Não sei. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Então, o senhor deve se 

informar junto aos seus pares da sociedade civil.  O 

candidato do Governo é o atual Presidente. 

 

LEOVANE GREGÓRIO – É neste momento que se 

formalizam as candidaturas, não nos corredores. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Não, senhor. 
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LEOVANE GREGÓRIO – Até porque pode mudar o 

indicado.  

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Quando não estiver 

presente o titular, o senhor, na condição de suplente, 

pode votar em quem quiser.  Agora, os candidatos já foram 

escolhidos, tanto pela sociedade civil como pelo Governo.  

Eu, na condição de membro do Governo, e meus colegas 

representantes do Governo, sabemos quem é o candidato da 

sociedade civil. 

 

LEOVANE GREGÓRIO – Eu quero que ele se 

apresente.  Como o senhor disse, eu sou suplente, por isso 

gostaria de saber, até para discutirmos corretamente o 

assunto. Aqui é o fórum correto para essa apresentação. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Sr. Presidente, penso que o 

senhor solicitou que fossem feitas considerações.  Ainda 

não iniciamos o processo de votação nem a leitura dos 

trâmites regimentais para que se dê a eleição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estamos 

franqueando a palavra para termos a oportunidade de 

verificar como os Conselheiros se posicionam a respeito da 

matéria.  Se há alguma consideração inicial etc.  De 

acordo com o nosso Regimento, o Conselho tem de deliberar 
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pelos votos de dois terços dos Conselheiros para a escolha 

do Presidente.  Portanto, não é qualquer deliberação, uma 

vez que exige quorum qualificado. 

Como de praxe, em todas essas oportunidades, é 

conveniente que haja entendimento entre as duas partes  − 

sociedade civil e Governo − para encontrarmos o consenso. 

Com a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Até onde eu sei, e que 

informei a V.Sa. e aos demais membros do CNAS, o candidato 

da sociedade civil é o Conselheiro Brito.  Houve alguma 

mudança? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu também 

tenho conhecimento desse fato.  Os candidatos apresentados 

à presidência e vice-presidência são respectivamente o 

Conselheiro Marco Aurélio Santullo, na condição de 

representante do Governo, e o Conselheiro Antônio Brito, 

pela sociedade civil.  O Conselheiro Marco Aurélio já 

vinha exercendo a presidência e tem direito a uma 

recondução, de acordo com o Regimento. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Se V.Sa. quiser se 

candidatar, abro mão da minha indicação em favor da sua.  

Eu voto em V.Sa. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Sua tarimba 

de parlamentar é muito mais significativa que a minha. 

Como a Conselheira Maria de Fátima, ex-Vice-

Presidente, não foi considerada, o Conselheiro Antônio 

Brito, pela sua experiência como Presidente do Conselho 

Municipal de Salvador, foi indicado e certamente trará uma 

grande contribuição ao CNAS, pela sua reconhecida 

competência. 

Se não houver nenhuma outra alternativa, 

estaremos procedendo, conforme manda o Regimento, à 

escolha desses candidatos que, conforme tenho 

conhecimento, são os indicados pelo Governo e pela 

sociedade civil. 

Consulto se há alguma outra indicação que não 

essa apresentada.  (Pausa.) 

Não havendo manifestação a respeito, vou 

encaminhar a eleição.  Como eu já mencionei, há 

necessidade de voto qualificado, portanto, precisamos de 

dois terços dos votos para eleger o Presidente e o Vice-

Presidente.  A votação será nominal. 

Eu solicitaria a relação dos Conselheiros. 

De acordo com a lista de presença, estão 

presentes 22 Conselheiros. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – O Conselheiro Marco 

Aurélio já se apresentou como candidato do Governo a 

Presidente e foi informado que o Conselheiro Brito será o 
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candidato à Vice-Presidente.  A sociedade civil se reuniu 

ontem e indicou o nome do Conselheiro Brito.  Assim, antes 

de iniciar o processo de votação, eu gostaria que o 

Conselheiro Brito se pronunciasse como candidato à Vice-

Presidente, na condição de representante da sociedade 

civil. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Ontem, a sociedade civil 

fez uma reunião, muito importante, porque foram definidos 

alguns pontos, como demandas à vice-presidência.  Além 

disso ficou entendido que a vice-presidência é do 

Conselho, portanto, como tal, deverá ter papel importante 

na articulação das demandas do Conselho Nacional de 

Assistência Social, tendo maior influência do ponto de 

vista das decisões da sociedade civil, sem esquecer, 

contudo, que faz parte de um todo, por isso tendo uma 

inserção crítica com a parte governamental, que indicou 

como seu candidato à presidência o Conselheiro Marco 

Aurélio. 

Dentre as demandas, eu preparei um material, 

conforme solicitado pela Conselheira Léa, para ser um 

plano de ação da vice-presidência. 

O Vice-Presidente do CNAS terá como meta no seu 

mandato a articulação entre os membros do CNAS, com 

enfoque nas relações e demandas da sociedade civil em 

apoio às ações e decisões do Presidente e do Colegiado.  

Com isso eu quero dizer que darei enfoque às articulações 
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dos membros do CNAS, buscando dar apoio à presidência e às 

comissões, mas voltando a atenção às demandas da sociedade 

civil, conforme foi discutido ontem. 

As ações-meta deste mandato serão as seguintes:  

articular os resultados e demandas das Comissões de 

Política, Normas e Financiamento, visando à preparação de 

pautas e as deliberações nas discussões em Plenário.  Isso 

também foi discutido ontem e é importante para que haja um 

elo entre as comissões e possamos levar os assuntos a 

serem tratados já com certa concordância para as 

deliberações a serem discutidas em plenário.  Conto com 

todo o apoio da presidência para isso, então essa 

articulação será feita em comum acordo. 

Articular os interesses dos membros do Conselho 

Nacional de Assistência Social nas matérias que forem 

deliberadas pela presidência ou pelo Plenário.  

Independentemente de ser Vice-Presidente, caso eleito 

pelos senhores, sou membro do Conselho e sempre estarei à 

disposição da presidência do Colegiado. 

Como metas discutidas ontem pela sociedade 

civil, pretendemos:  buscar a avaliação do decreto de 

eleição dos membros da sociedade civil no CNAS;  

estabelecer mecanismos de comunicação mais velozes e 

eficazes entre as deliberações do CNAS e a sociedade 

civil.  Aliás, ontem o Presidente determinou ao 

Conselheiro Charles que, juntamente com a Soraya, 

elaborasse nosso Boletim Informativo, um dos mecanismos 
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pelos quais vamos revitalizar essa situação.  Também ficou 

determinado que deverão ser estabelecidos canais de 

diálogo entre a vice-presidência e os fóruns de entidades 

de Assistência Social, Saúde e Educação.  Há diversos 

fóruns, inclusive os compostos pelas nossas entidades, 

ligados à CNBB, Santas Casas, etc. e vamos estabelecer 

canais de diálogo para que a vice-presidência possa ouvir 

o que emana das discussões feitas nesses fóruns, fora do 

ambiente do Conselho.  Vamos estabelecer canais de 

diálogo, é bom frisar.  Não se pretende trazer decisões de 

fóruns para o Conselho, porque, na verdade, o Conselho é o 

representativo da sociedade.  Por fim, buscar a criação de 

um Fórum Nacional do Idoso, permitindo o diálogo e as 

discussões desse segmento.  Dos fóruns existentes, a vice-

presidência irá apoiar o Conselheiro Gilson e o 

Conselheiro João Batista, que são os que mais atuam no 

segmento de idoso neste Conselho, para que possamos criar 

um canal de debate e de diálogo com referência ao segmento 

de idoso.  Os segmentos da criança e do adolescente e do 

portador de deficiência são os mais atuantes e mais 

fortes, mais competentes no que diz respeito à 

articulação.  Precisamos, agora, buscar essa inter-relação 

com outros segmentos preconizados pela LOAS. 

É este o plano de ação discutido ontem.  Como 

disse o Conselheiro Marco Aurélio, meu nome foi indicado 

ontem pela sociedade civil como postulante ao cargo de 
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Vice-Presidente, na condição de representante daquele 

segmento. 

 

PAULO BIANCARDI COURY  - Indagaria se a 

Assistência Social, Saúde e Educação estão no mesmo 

patamar no seu plano de ação. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Não.  A Assistência Social 

está em um plano diferenciado.  Mas vamos ouvir todos os 

outros segmentos, para que possamos ver quais as 

discussões que neles estão sendo travadas.  A Saúde e a 

Educação, obviamente, são pontos importantíssimos. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – Então, eu solicitaria a 

V.Sa. que no texto que o senhor distribuiu colocasse Saúde 

com o “s” maiúsculo.  (Risos.)  Aliás, foi por isso que 

fiz esse reparo. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Desculpe-me isso ocorreu 

pela pressa na digitação, para trazer esse documento para 

a reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria 

de dar uma informação importante ao Conselho, resultado do 

Fórum Nacional da Política do Idoso, realizado em 

Fortaleza, cujo objetivo foi o pacto por um longevidade 

digna.  Como não existe, como disse o Conselheiro Brito, o 



 13 de 183 

Conselho Nacional do Idoso, temos o Fórum, e lá foi votada 

a atribuição de o CNAS articular-se com os órgãos 

governamentais para definir uma política.  Foi dada a 

responsabilidade ao CNAS de representar, em plano 

nacional, a Política do Idoso do ponto de vista da 

sociedade civil.  Isso, além de dar grande prestígio ao 

nosso Conselho, vai ao encontro de uma aspiração do CNAS 

de poder representar, no âmbito nacional, a Política do 

Idoso e de ter a capacidade de se articular com o Governo.  

Nosso representante aqui, na área da sociedade civil, é o 

Conselheiro João Batista.  Ele passa a ter a grande 

responsabilidade de fazer essa articulação, já que ele 

representa a sociedade civil.  Esse é um desejo da 

sociedade civil na área da Política do Idoso. Creio que 

devemos implementar as conclusões desse evento. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Isso foi votado onde, 

Presidente Gilson? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Em 

Fortaleza, no Fórum. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – V.Sa. tem os anais do 

encontro? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu trouxe as 

deliberações.  Se quiserem, posso tirar cópia para todos 
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os Conselheiros.  Vou pedir à Soraya que tire uma cópia 

para os Conselheiros.  

Essa é uma decisão da mais alta importância, 

porque além de reconhecer a influência do CNAS, conselho 

paritário, solicita a ele essa articulação, em nome da 

sociedade civil, o que me parece ser um grande avanço na 

questão da Política do Idoso, em plano nacional. 

Assim, talvez sem saber dessa deliberação, o 

Conselheiro Brito vai ao encontro desse pedido. 

Pergunto ao Marco Aurélio se ele quer fazer uso 

da palavra para expor seu programa de trabalho. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Há 10 meses, quando fui 

eleito Presidente, tínhamos uma grande dúvida:  se iríamos 

ter a sapiência de V.Sa. e, principalmente, a paciência de 

V.Sa.  Ainda não adquiri toda a paciência de V.Sa., mas 

creio que chegarei lá.  E até é bom para alguns que eu não 

tenha muita paciência, porque se eu não tivesse a honradez 

e a hombridade de defender o Conselho, alguns não estariam 

sentados aqui.  Muitas vezes é bom haver pessoas com 

personalidade forte, mas que tenham o equilíbrio de fazer 

o que o pêndulo do Conselho determina. 

A escolha do Conselheiro Brito para Vice-

Presidente  − e quero destacar que a Conselheira Fátima 

foi uma brilhante Vice-Presidente na minha primeira gestão 

− deve-se ao fato de ele ter mais disponibilidade.  

Conversei muito com ele e com alguns membros da sociedade 
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civil, porque nesta atual gestão o Presidente ficará mais 

para tratar do embate da representatividade como 

Presidente do CNAS.  Ou seja, na interface com os outros 

conselhos, com o Ministério e com a Presidência da 

República. 

Eu estava conversando com o Deputado Eduardo 

Barbosa e disse a ele que hoje temos duas grandes metas.  

Creio que de uma conseguimos 70%.  Refiro-me à mudança do 

decreto, baseado no estudo da Irmã Tereza.  A mudança mais 

importante, a meu ver, tem dois aspectos.  Primeiro, o 

projeto do Deputado Eduardo Barbosa em relação à CND.  O 

projeto conseguiu assinatura de todos os líderes 

partidários, mas não consegue entrar na pauta por um 

verdadeiro mistério  − e dizem que é a Liderança do 

Governo que não quer.  Eu e o Deputado Eduardo Barbosa 

fomos conversar com o Líder do Governo que nos disse que 

faria gestões junto ao Palácio do Planalto para liberar a 

votação do projeto do Deputado Eduardo Barbosa. 

No decorrer destes 10 meses, tivemos muitos 

avanços no Conselho.  Entretanto, para mim, o principal 

deles foi – e aí com orientação de V.Sa. e da maioria dos 

membros da sociedade civil − a interface que montamos, e 

que de agora em diante vai ficar basicamente sob a 

responsabilidade do Vice-Presidente Brito, em relação às 

políticas sociais implementadas pela SEAS.   

A meu ver, o CNAS tem duas vertentes 

importantes:  a mudança do decreto e o projeto do Deputado 
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Eduardo Barbosa.  Ficaram de marcar uma reunião no Palácio 

do Planalto, com o Deputado Eduardo Barbosa, o Ministro 

Waldeck Ornélas, a Secretária Wanda Engel e me convidaram 

também.  Eu fiz a gestão junto ao Palácio, na semana 

passada  − estive lá na sexta-feira e falei com o 

Presidente.  O Presidente da República designou uma pessoa 

para estudar o decreto e eu pedi a essa pessoa que 

atendesse a Irmã Tereza, na condição de coordenadora da 

Comissão e pessoa que mais estudou esse assunto. 

Daqui para a frente, teremos um árduo trabalho 

tentando mudar o que sempre fizemos, Presidente Gilson.  

Sempre temos corrido atrás dos assuntos e não temos 

conseguido pautá-los.  Essa é uma necessidade que eu 

discuti ontem com a Conselheira Tânia, a Irmã Tereza e o 

Conselheiro Charles.  Dizia-lhes da minha frustração em 

relação a isso.  Hoje, nos informes das Comissões, veremos 

que o Conselho agora terá uma atitude pró-ativa e não só 

ficará recebendo a demanda, seja ela da Secretaria ou de 

qualquer outro lugar. 

Creio que vamos ter, daqui para frente, um 

relacionamento com os outros conselhos, a exemplo do que 

fizemos consultando o Conade. Tanto o Conselheiro Brito 

como os coordenadores de comissões vão poder fazer com a 

maior brevidade possível esse trabalho. 

Agora, Presidente Gilson, a cada dia que eu 

estudo, viajo e tento me aperfeiçoar na área da 

Assistência Social há um aspecto que sobressai: a 
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Assistência Social não pode estar ligada à Previdência. Eu 

já disse isso ao Ministro Waldeck e tenho dito à Wanda.  

De vez em quando, converso isso também com o Eduardo.  

Algumas pessoas do Governo já tem me criticado muito por 

defender esse desmembramento da Assistência Social da 

Previdência Social.  Pessoalmente, no que puder, vou 

tentar influenciar para que isso aconteça.   

Não tenho a sapiência do Deputado Eduardo 

Barbosa, nem a quantidade de votos dele, mas sou suplente 

de deputado. Também não posso deixar de comunicar a V.Sas. 

que a escolha do Conselheiro Brito para Vice-Presidente me 

deixa muito à vontade e vou contar-lhes uma coisa que me 

pediram para não fazer, mas o faço por questão de lealdade 

àqueles que confiam em mim.  Estão prestes a ocorrer as 

eleições municipais.  Eu sou primeiro suplente de deputado 

federal pelo Mato Grosso do Sul.  Provavelmente, 

dependendo das circunstâncias políticas, em janeiro ou 

fevereiro poderei assumir uma cadeira na Câmara Federal.  

E aí fico muito feliz de deixar o Conselheiro Brito como 

Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social.  A 

escolha do Conselheiro Brito me deixa em situação 

confortável em relação a esse aspecto pessoal que poderá 

ocorrer em razão das eleições.   

Nesses 2 anos, aprenderei muito com o Deputado 

Eduardo Barbosa e já não vou ficar mais de primeiro 

suplente  −  e vejam que eu não sou suplente só com o meu 

voto, tive 27 mil votos. 
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Muitas vezes tenho sido áspero, mas sempre que 

ajo assim o faço na defesa de um ideal somente:  o da 

maioria do Conselho.  O Conselho delibera por maioria.  

Temos de respeitar as posições divergentes, mas temos de 

cumprir a decisão da maioria.  E é isso que faço na 

presidência do Conselho. 

Quanto ao relacionamento com o Conselheiro 

Brito, creio que será o melhor possível.  E não poderia 

deixar de forma nenhuma de falar das coordenações das 

Comissões.  Este Conselho nada mais é do que fruto do 

trabalho das coordenadoras de comissões.  E aqui rendo 

minha homenagem especial à Irmã Tereza, pessoa que tem 

feito esse trabalho com muito empenho, estudo e produção.  

A Irmã Tereza tem dado a este Conselho enorme vitalidade. 

A Conselheira Tânia Garib, por outro lado, é a pessoa que 

disponibiliza tempo de onde não tem para atender à 

Comissão de Política, e fazer com que o Conselho demonstre 

liberdade e altivez.  E como conseqüência do trabalho 

dela, cito, entre outros, os critérios de partilha.  Todos 

têm mania de dizer que o Conselho Nacional de Assistência 

Social não faz nada.  Não consigo entender isso.  Nos 10 

meses que estou aqui, os senhores já fizeram muita coisa 

para o bem deste país e da Assistência Social.  E posso 

citar a Irmã Tereza e a Conselheira Tânia inúmeras vezes 

como exemplo disso.   

Quando aqui chegou o critério de partilha, 

queriam que disséssemos para o país que o que se queria 
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era transferência de pobreza, e o CNAS disse que ninguém 

perderia nada e isso aconteceu.  Esse é um dos exemplos. 

A presidência do Conselho não é melhor nem pior 

que ninguém, ela é o reflexo do Pleno.  E é isso que vamos 

continuar a fazer, da melhor forma possível, com respeito 

e autoridade. 

Essas eram as minhas considerações. 

Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A propósito, 

eu gostaria de dizer, pela experiência que tenho em outros 

Conselhos da Esplanada, que tenho ressaltado a atuação das 

nossas comissões temáticas como exemplo em vários 

conselhos, que não têm esse tipo de organização e não 

trazem para o Plenário, como aqui sempre fazemos, as 

matérias já devidamente estudadas e analisadas.  É muito 

importante que as matérias venham com votos das comissões, 

exatamente para ganharmos em agilidade e não ficarem elas 

sendo discutidas no Plenário para se obter consenso.  Esse 

crivo inicial das comissões é muito importante.  Assim, o 

Conselho Nacional de Assistência Social, com suas 

comissões temáticas, é exemplo para conselhos da 

Esplanada.  Tenho participado de vários conselhos que não 

têm essa organização e vejo que as reuniões são uma 

verdadeira loucura, porque é necessário formar consensos 

nas reuniões.  Inclusive, tenho sugerido que organizem 
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comissões temáticas em outros conselhos de que participo, 

exatamente para obter os resultados que temos aqui. 

Outro ponto interessante que tenho observado é 

que, com as comissões temáticas, é possível também se 

especializar um pouco naquilo de que gostamos mais, no que 

temos mais interesse.  Embora haja uma certa rotatividade 

nas comissões, é muito salutar essa dedicação na matéria 

em que realmente temos maior interesse.  Essa ênfase dada, 

tanto pelo Presidente, como pelo Vice-Presidente, às 

comissões temáticas é um ponto importantíssimo do nosso 

Conselho e não podemos deixar de valorizar e de prestigiar 

cada vez mais. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – E conforme acordo da 

presidência com a vice-presidência, essa atribuição das 

comissões, regimentalmente, passará a ser do Vice-

Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não poderia 

deixar de ressaltar que, no Conselho Nacional de 

Assistência Social, atingimos maturidade de trabalho 

realmente invejável.  Como eu disse, participo de vários 

conselhos. Devemos preservar o avanço da Assistência 

Social e contornar as divergências  − e elas sempre 

existem, nós somos humanos e temos pontos de vista 

diferentes em várias matérias −, para a construção de uma 

Assistência Social voltada para a população necessitada.  
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E podemos sentir que, com essas candidaturas, permanecerá 

esse espírito de construção e de levar adiante a 

Assistência Social.  Só temos a elogiar esse aspecto 

extremamente positivo:  o nível de amadurecimento do nosso 

conselho.  Sem dúvida nenhuma, com a plataforma de 

trabalho apresentada, só teremos a ganhar em avanço e na 

continuidade das ações. 

Indago se há mais algum Conselheiro que queira 

se pronunciar sobre as candidaturas propostas.  (Pausa.) 

Com a palavra o Conselheiro Charles. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Eu tenho um adendo a 

fazer no que se refere a estabelecer canais de diálogo 

entre a vice-presidência e os Fóruns.  Nesse ponto eu 

sugeriria que se incluísse também o Fórum da Criança e do 

Adolescente, que já tem uma organização relativamente boa.  

E aí também já haver intersetorialidade também com o 

Conanda. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Quanto eu coloquei 

“Assistência Social” eu me referia aos três segmentos. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Se me permite, Charles, com 

os Conselhos.   

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Tem os dois:  fórum e 

conselho. 
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ANTÔNIO LUIZ BRITO – O que discutimos foram os 

fóruns, porque quem faria essa interface com o conselho 

seria o Presidente. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Por isso peço que 

acrescente o Fórum dos Direitos da Criança. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seguindo a 

lista de presença, vou proceder à chamada dos 

Conselheiros, para que profiram seus votos. 

A chapa apresentada é composta pelo Conselheiro 

Marco Aurélio Santullo, candidato à reeleição, como 

Presidente, e o Conselheiro Antônio Luiz de Brito 

candidato à vice-presidência. 

A primeira da lista é a Conselheira Ângela 

Sílvia Costa de Paula, aqui representada pelo seu 

suplente, Dr. João Ilídio de Lima Filho. 

 

JOÃO ILÍDIO DE LIMA FILHO – Voto no Dr. Marco 

Aurélio Santullo para Presidente e em Antônio Brito para 

Vice. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O segundo, é 

o representante do Ministério do Trabalho, Gilson Dayrell, 

que sou eu, que também voto favorável à chapa composta 

pelo Dr. Marco Aurélio e pelo Dr. Antônio Brito. 
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Com a palavra o Conselheiro Paulo Biancardi 

Coury. 

 

PAULO BIANCARDI COURY – O Ministério da Saúde 

vota em Marco Aurélio Santullo para Presidente e no 

Conselheiro Brito para Vice-Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra a Conselheira Sônia Maria Ribeiro Moreira. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA – Meu voto é para a 

chapa composta pelo Marco Aurélio e pelo Brito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra a Conselheira Eurídice Nóbrega Vidigal. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Pelo Ministério da 

Fazenda, eu também voto na chapa Marco Aurélio, 

Presidente, e Brito, Vice-Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra o Conselheiro Eugênio Guilherme Himmen. 

 

EUGÊNIO GUILHERME HIMMEN – O Ministério do 

Planejamento vota no Presidente Marco Aurélio e no 

companheiro Brito. 

 



 24 de 183 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Os 

Conselheiros Marco Aurélio e Antônio Brito votarão ao 

final. 

Com a palavra a Conselheira Maria Tereza Diniz. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – A CNBB vota no Dr. 

Marco Aurélio e no Conselheiro Antônio Luiz de Brito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra o Conselheiro Charles Roberto Pranke. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Além de votar, eu 

queria fazer uma declaração de voto e também um adendo.  O 

Conselheiro Marco Aurélio falou na sua apresentação, e eu 

gostaria que ficasse destacada, sobre a importância de 

termos uma gestão bastante democrática do processo, ou 

seja, que tenhamos possibilidade de voz e vez em todas as 

instâncias de discussão e deliberação do processo.  Com 

essa observação, voto na chapa única. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra a Conselheira Dora Sílvia Cunha Bueno. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – A Federação Brasileira 

das Associações Cristãs de Moços vota na chapa Marco 

Aurélio e Antônio Brito. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra o Conselheiro Deputado Eduardo Luiz Barbosa. 

 

EDUARDO LUIZ BARBOSA – Antes de pronunciar meu 

voto, eu gostaria de fazer uma pequena observação e um 

comentário. 

Ontem, as entidades das organizações não-

governametnais se reuniram e tínhamos dois assuntos em 

pauta.  Um deles foi a eleição de hoje, ocasião em que 

escolhemos o nome do Vice-Presidente, por ser ele 

representante da sociedade civil.  Houve uma discussão 

importante e madura e que resultou nos pontos que foram 

traçados, definidos e apresentados pelo Conselheiro  Brito 

ao Plenário.   

Também foi discutida a questão da presidência do 

Conselho.  Um dos pontos importantes que eu gostaria de 

manifestar ao Plenário é que, na condição de sociedade 

civil, temos preocupação sobre a postura e a atitude do 

Presidente em alguns momentos da nossa reunião e mesmo na 

convivência com os Conselheiros.  Foi solicitado que isso 

fosse apresentado abertamente ao Presidente Marco Aurélio, 

para que possa rever um pouco a forma de se relacionar, 

publicamente, com Conselheiros e funcionários, pois isso 

tem trazido alguns constrangimentos dentro do Conselho e o 

que queremos é um ambiente, se não inteiramente 

harmonioso, em função de haver dissensos entre nós, em que 

pelo menos haja cordialidade constante. 
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Manifestamo-nos dessa forma, Marco Aurélio, até 

por uma questão de respeito.  Há algumas posturas e 

atitudes que são constrangedoras e que às vezes até 

afastam os próprios Conselheiros do Presidente. 

Como é um novo mandato, um novo Conselho, acho 

que essa reflexão merece ser feita.  É lógico que existem 

questões que são de personalidade e de gênio, e não temos 

a pretensão de estar mudando personalidade e gênio das 

pessoas.  Entretanto, talvez a cautela em relação a isso 

seja interessante.  Mesmo porque você é um político e tem 

uma relação política e isso é bom em qualquer lugar e é 

positivo na sua carreira pessoal e profissional.  

Eu gostaria de falar isso abertamente, porque 

foi discutido na nossa reunião e é preferível falar as 

coisas tranqüilamente a multiplicar essas idéias nos 

corredores ou ficarmos desgostosos por algum tipo de 

reação ou de atitude. 

Eu digo isso como uma forma de amizade, como 

Conselheiro, por estarmos reunidos em torno de uma mesma 

mesa.  É importante você rever algumas de suas atitudes e 

posturas.  Isso não significa que você não tenha 

posicionamento diante das questões, mas o encaminhamento 

poderá ser de forma mais suave. 

A Federação Nacional das APAEs vota no 

Presidente Marco Aurélio Santullo e para Vice-Presidente 

em Antônio Brito. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pela ordem, 

tem a palavra o Conselheiro João Batista Lima Filho. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – A Pastoral da Criança 

e os Trabalhos pela Terceira Idade também votam em Marco 

Aurélio para Presidente e no Brito, para Vice-Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra a Conselheira Léa Lúcia Cecílio Braga. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Também farei 

declaração de voto. 

O Eduardo já apontou a linha de reflexão que 

ontem a sociedade civil teve na sua reunião.  Entendo que 

precisamos de uma presidência que realmente assuma os 

compromissos do Conselho.  Sobre as questões do trabalho, 

elas estão muito ligadas a um perfil, e ele precisa ser de 

urbanidade nas relações pessoais, nas relações com as 

entidades de forma geral.  Precisamos de alguém que 

respeite os posicionamentos diferentes.  Divergir no campo 

das idéias é saudável, mas isso não significa que 

estaremos comprometendo o trabalho, de forma alguma.  

Temos posições e este é o espaço do diálogo, dos consensos 

e também dos dissensos.  Precisamos de uma liderança 

democrática e que assegure a democracia interna dentro do 

Conselho.  O perfil do nosso Presidente deve ser o de 
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alguém habilidoso nas relações pessoais e nas relações 

mais gerais.   

Coerente com essa avaliação, eu voto contrário à 

recondução do Marco Aurélio à presidência do CNAS, e dou 

um voto de confiança ao Brito, na vice-presidência deste 

Colegiado, com o plano de ação aqui apresentado.  Espero 

que possamos, neste próximo ano de trabalho coletivo, 

assegurar seriedade nas discussões, como sempre houve, mas 

que também nos pautemos por relações mais sérias e mais 

fraternas, porque com certeza estaremos trabalhando por 

uma política pública que muito há o que fazer.  Se este 

Colegiado assim agir, ganha o Brasil, ganhamos todos nós. 

O CFESS vota pela não-recondução do Marco 

Aurélio à presidência, e vota no Brito, como Vice-

Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra a Conselheira Maria Aparecida Medrado. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO – A SDS vota pela 

recondução do Marco Aurélio e, com muito alegria, no 

conterrâneo Brito para Vice-Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Finalmente, 

teríamos a Conselheira Maria de Fátima, que não está 

presente.  Votará o seu suplente, Conselheiro Leovane. 
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LEOVANE GREGÓRIO – Estou refletindo como seria 

votar nessa situação.  Ontem, houve uma reunião da 

sociedade civil − que não pude comparecer, até porque não 

sabia que ela seria feita − em que foi discutida a 

candidatura à vice-presidência. 

Não tenho nenhum óbice ao nome do Marco Aurélio 

e ao do Antônio Brito, porque creio que eles têm 

trabalhado por este Conselho e bem desempenhado o seu 

trabalho.  Entretanto, não me sinto à vontade para dar o 

meu voto, pela forma como se deu a discussão.  Eu gostaria 

que tivesse havido maior discussão até por parte da 

sociedade civil.  Eu não sabia que hoje eu daria o voto e 

por isso vou me abster de votar, porque, repito, não pude 

fazer a discussão que eu gostaria de fazer sobre as 

candidaturas e sobre as propostas dos candidatos. 

Como não fiz essa discussão mais profundamente, 

vou me abster. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Finalmente, 

tem a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Presidente, por que não votam 

as representantes de Estados e Municípios? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos 

continuar pela ordem. 
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Não consta da lista os nomes dos titulares dos 

representantes dos Estados e municípios, porque eles estão 

ausentes, mas a Conselheira Tânia representa os Municípios 

e tem a palavra para proferir o seu voto. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Desculpe-me, mas o Presidente 

já havia comunicado, no início da reunião, que a 

Conselheira Valdete é titular do cargo de representante 

dos Estados, em virtude do afastamento do Secretário de 

Estado César Viana.  O mesmo aconteceu com relação ao 

Prefeito Emerson e na ocasião foi anunciada a nossa 

assunção à posição de titular. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Desculpem-

me, as Conselheiras Tânia e Valdete estão aqui na lista 

como suplentes, mas na realidade são as titulares.   

Pela ordem, tem a palavra a Conselheira Valdete. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Antes de emitir meu 

voto, eu gostaria de apresentar algumas questões. 

A possibilidade de termos aqui uma nova 

sociedade civil, e algumas pessoas reconduzidas a seus 

mandatos, é muito importante, bem como fazer a eleição 

desta nova Mesa-Diretora no início de mandato. 

Eu também gostaria de frisar que na construção 

de um colegiado é muito importante encaminhar as questões 

de forma democrática, entendendo que este é um espaço de 
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consenso e de dissensos, e, apesar de todas as nossas 

limitações, diferenças de idéias e de ideologias, devemos 

trabalhar em conjunto em prol de uma Política Nacional de 

Assistência Social que o Brasil e nossos usuários 

precisam. 

O meu voto é de confiança na chapa apresentada 

para dirigir este Conselho.  Como representante dos 

Estados, ainda não acompanhei o Conselho de forma 

dinâmica, pois eu estava na suplência e só vim a uma 

reunião.  A segunda reunião de que participei, foi a 

reunião passada, esta é a terceira vez que participo.  

Ainda não consegui avaliar o desempenho das pessoas que 

estão se apresentando para assumir a Mesa-Diretora.  De 

qualquer forma, repito, dou um voto de confiança à chapa 

apresentada.  Assim que tivermos o resultado das eleições 

do Fonseas, espero contribuir com o Conselho Nacional de 

Assistência Social na representação dos Estados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Se eu 

entendi, seu voto é favorável à chapa. 

Com a palavra a Conselheira Tânia Mara Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Voto favoravelmente à chapa 

inscrita. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Tem a 

palavra o Conselheiro Marco Aurélio Santullo. 



 32 de 183 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Eu voto no Conselheiro 

Brito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a 

palavra o Conselheiro Antônio Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Meu voto é favorável à 

chapa inscrita. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Antes de 

proclamar o resultado, eu gostaria de ressaltar que pelo 

pronunciamento dos diversos Conselheiros neste plenário, 

podemos sentir o grau de amadurecimento do nosso Conselho.  

Como não poderia deixar de ser, a chapa alcançou o quorum 

necessário para sua eleição. 

Vou anunciar o resultado:  15 favoráveis à chapa 

como um todo;  2 votos favoráveis somente para o 

Conselheiro Brito; 1 voto contrário ao Marco Aurélio e uma 

abstenção.  

O quorum necessário para a eleição, de 12 

Conselheiros, foi alcançado.  O Conselheiro Marco Aurélio 

teve 15 votos; o Conselheiro Antônio Brito teve 17 votos − 

quase a unanimidade do Conselho −; houve um voto contrário 

ao Marco Aurélio e uma abstenção. 
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Com esse resultado, podemos considerar que já 

foram escolhidos o Presidente e o Vice-Presidente para o 

mandato do próximo ano. 

Com a palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – A Febec, Federação 

Brasileira de Entidades de Cegos, membro suplente deste 

Conselho na categoria de usuários, não poderia deixar de 

dar seu apoio à chapa eleita, à recondução do Presidente 

Marco Aurélio e à eleição do Conselheiro Brito, 

representando a sociedade civil.   Acreditamos que nesta 

nova gestão os problemas da Política Nacional de 

Assistência Social, a execução da Lei Orgânica da 

Assistência Social serão realmente discutidas com sucesso 

e os usuários serão beneficiados pelas deliberações deste 

Conselho.  Fica nosso apoio à chapa eleita. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Creio que 

cumpri minha missão. 

Tem a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ BRITO – Na condição de Vice-

Presidente eleito, eu gostaria de agradecer a todos que em 

mim depositaram sua confiança. Ao Presidente, digo que 

estarei sempre em seu apoio para as demandas que o 

Plenário deliberar.  Ao Plenário, digo que serei um servo 

deste Colegiado e um servo da Assistência Social.  A 
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todos, digo que é da minha personalidade trabalhar.  

Então, é a única coisa que me prontifico a fazer, além do 

que foi conversado e discutido na reunião com a sociedade 

civil e com a presidência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Auguro ao 

Presidente e ao Vice-Presidente uma profícua gestão, um 

mandato pleno de realizações e que com isso possamos 

trazer ganhos à área da Assistência Social no país. 

Eu passo a presidência ao Dr. Marco Aurélio e ao 

Vice-Presidente, antes solicitando uma salva de palmas 

para os dois.  (Palmas.) 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Passamos à 

ordem do dia. 

A presidência informa, conforme acordado com o 

Vice-Presidente Brito e com os coordenadores de comissões, 

que iremos rever se incluímos ou excluímos alguns dos Srs. 

Conselheiros das resoluções que tratam sobre critérios de 

partilha e do BPC. 

Sobre critérios de partilha, a Resolução nº 208, 

de 10 de agosto de 1999, informava que eram representantes 

do Conselho Maria de Fátima Azevedo, Ângela Sílvia Costa 

de Paula e Tânia Mara Garib. 

Quanto ao BPC, compunham o grupo de trabalho os 

Conselheiros Maria de Fátima Ferreira, Maria Tereza Diniz, 

Regina Maria Volpini Ramos e Eduardo Luiz Barbosa. 
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A presidência informa que no grupo de trabalho 

sobre o BPC a Irmã Tereza cedeu seu lugar ao Conselheiro 

Carlos Ajur. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Eu cedo meu lugar 

para a Conselheira Léa. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS – Presidente, como 

representante deste Conselho no BPC, eu cedo meu lugar a 

outro Conselheiro que tenha interesse de fazer parte dele, 

devido à dificuldade de locomoção a Brasília toda semana. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – V.Sas. me 

perdoem, mas eu acho que não é assim “cedo meu lugar para 

fulano ou beltrano”. 

Ontem, a coordenação das comissões, junto com o 

Presidente e o Vice-Presidente, deu a responsabilidade a 

cada coordenador de comissão de indicar um membro de cada 

comissão para compormos esses dois grupos.  Aí teríamos 

representatividade das três comissões no grupo de 

trabalho.  Teríamos a paridade e a proporcionalidade 

garantidas. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – No meu caso, a Léa 

faz parte da mesma comissão, a Comissão de Política.  

Então, a comissão estaria representada. 
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REGINA MARIA VOLPINI RAMOS – Sr. Presidente, eu 

não estava presente na reunião de Normas do dia de ontem.  

E na última reunião do CNAS comuniquei a impossibilidade 

de estar aqui toda semana, até mesmo porque este Conselho 

não disponibiliza passagem e hospedagem semanalmente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – O Conselho 

disponibiliza passagem e hospedagem semanalmente para os 

titulares, nobre Conselheira. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS – Exato, mas agora eu 

sou suplente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Senhores, 

então o grupo de trabalho será composto com representantes 

das três comissões.   O Eduardo é da Comissão de Política 

e cedeu lugar para a Léa, da mesma comissão.  A Irmã 

Tereza, coordenadora da Comissão de Normas, indicou o 

Conselheiro Carlos Ajur.  Falta a representação da 

Comissão de Financiamento. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Não tivemos ainda 

reunião.  A Comissão, até a próxima reunião, fará essa 

indicação. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Presidente, existe um grupo 

de trabalho que, embora não oficializado, vem trabalhando.  
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Refiro-me ao grupo de trabalho que trata de capacitação.  

Já que ele não foi oficializado, que o fosse a partir de 

agora. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Será 

oficializado.  E continuariam as mesmas pessoas no grupo 

de trabalho de capacitação, Conselheira Tânia? 

 

TÂNIA MARA GARIB – O grupo de trabalho da 

Capacitação era constituído pela Conselheira Rosângela, 

representando a Comissão de Normas, e ela não é mais 

conselheira; a Conselheira Fátima, representando a 

Comissão de Financiamento, e eu, pela Comissão de 

Política.  Se houver consentimento em que as duas 

Conselheiras permaneçam, haveria necessidade de indicação 

de um Conselheiro da Comissão de Normas para essa equipe. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – A 

presidência aguarda a indicação da Irmã Tereza, para 

compor o grupo de trabalho de capacitação.  Isso poderá 

ser feito posteriormente, se a senhora assim o desejar. 

Item 4 da pauta:  minuta de portaria que 

introduz nova modalidade de atendimento.  Relatora, 

Conselheira Tânia Garib. 

Com a palavra a Conselheira Tânia Garib. 
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TÂNIA MARA GARIB – Sr. Presidente, pela segunda 

vez eu elaboro um relatório sobre este assunto, mas vou 

mais uma vez pedir a este Conselho que esta matéria seja 

retirada de pauta. 

E faço minha justificativa, na condição de 

relatora, informando aos Srs. Conselheiros sobre os 

últimos desdobramentos da questão. 

Na última reunião do CNAS, o Conselheiro Charles 

fez uma consulta se a minuta de portaria poderia ser 

encaminhada ao Conade.  O Conselho aprovou e a relatora 

aceitou que isso ocorresse. 

A proposta do Conselheiro, além de ser tratada 

verbalmente, e pactuada entre os Conselheiros, teve o aval 

de um ofício do Conade, encaminhado ao Presidente do CNAS 

no dia 26 de abril de 2000, que diz o seguinte: 

“Cumprimentando-o, participo a criação do 

Conade, que tem por finalidade precípua zelar pela 

Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, cujas competências encontram-se definidas no 

Decreto nº 3.298/99, em anexo. 

Em recente reunião deste Conselho, apesar de não 

constar de nossa pauta, por solicitação de diversos 

Conselheiros e em face da urgência da matéria, discutiu-se 

a minuta da portaria da Secretaria de Estado de 

Assistência Social que institui modalidades de atendimento 

que observem o contido na Política Nacional de Assistência 

Social, sendo que analisamos o que se refere 
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especificamente ao público-alvo do Conade.  Após sua 

leitura e promovido os debates, deliberou-se, por 

unanimidade, que com base em nossas competências legais e 

na qualidade de responsáveis pela garantia dos direitos 

das pessoas portadoras de deficiência, solicitamos 

participar do processo de decisão e deliberação 

resultantes da avaliação da referida portaria, quando esta 

for pauta deste Conselho.   

Colocamo-nos à disposição para as ações 

decorrentes e agradecemos a atenção dispensada a este 

Conselho. 

Assinado, Lizair de Moraes Guarino, Presidente 

do Conade, em exercício.” 

Deste ofício e da proposta apresentada na última 

reunião, o Presidente do CNAS encaminhou o seguinte ofício 

ao Conade. 

“Consoante deliberação deste Conselho, em sua 

reunião ordinária de 24 de maio de 2000, estamos 

encaminhando a V.Sa. minuta de portaria da SEAS, contendo 

proposta de ampliação das modalidades de atendimento para 

a área de portadores de deficiência. 

Solicitamos a gentileza de encaminhar a este 

Conselho, até o dia 9 de julho do corrente, sugestões para 

eventuais alterações a serem realizadas no texto da 

portaria em tela. 
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Colocamo-nos a seu dispor para maiores 

esclarecimentos, aproveitando o ensejo para enviar a V.Sa. 

protestos de estima e consideração.” 

Isso foi o que tínhamos pactuado, não foi, 

Conselheiro Charles? 

Naquela reunião do CNAS, a relatora ressaltou 

que o Conselho Nacional de Assistência Social não era o 

único conselho que tratava das questões da pessoa 

portadora de deficiência e que se deveria, então, fazer 

ampla divulgação para que todos os demais segmentos que 

atuassem com destinatários da Assistência Social também 

pudessem se manifestar.  E nós recebemos nesse período, 

até o dia 9 de junho, prazo estabelecido por este 

Conselho, mais de 50 manifestações de entidades, de 

gestores estaduais, de gestores municipais, de colegiados 

de gestores, de Secretários de Educação, de Conselhos do 

Idoso, de Conselho da Pessoa Portadora Deficiência, enfim, 

uma série de manifestações.  Todas destacam o seguinte:  

que é fundamental qualificar a Assistência Social e 

essencial estudar as modalidades e discuti-las amplamente 

com a sociedade e Governo. 

Eu estava caminhando para uma relatoria nesse 

sentido, conforme as opiniões que eu ouvi, até receber, na 

sexta-feira, às 10h30min, em Campo Grande, o 

encaminhamento do Conade, que me causou surpresa e 

espanto.  Em função dessa situação, informei ao Presidente 

que colocaria neste Plenário a proposição de retirada de 
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análise da matéria, que não seria apreciada sem que antes 

ouvíssemos um parecer jurídico.   

Eu não tenho entendimento na área jurídica, mas 

a vida me ensinou que nas questões dessa natureza é melhor 

se resolver logo, antes que se leve a problemas piores e a 

dissabores maiores.  E ninguém melhor do que aqueles que 

têm a capacidade de entender da parte jurídica para nos 

orientar e balizar a conduta que este Conselho deve tomar. 

Em função disso, apesar do meu espanto com a 

resposta do Conade, não quero fazer nenhum julgamento, 

porque aguardo o que a Consultoria Jurídica deve observar, 

e o que possivelmente a Advocacia Geral da União dirá 

sobre o assunto.  Aí, com certeza, teremos novos subsídios 

para com segurança poder discutir a portaria. 

O que me causou espanto é que trabalhamos, 

exatamente como sugerido pela Conselheira Léa, isto é, com 

habilidade nas discussões e em um clima de cordialidade, 

como falou o Deputado Eduardo Barbosa. Entretanto, a 

resposta vinda do Conade não veio nesse clima em relação 

ao CNAS. 

O ofício encaminhado pelo Conade, em resposta ao 

do CNAS, diz o seguinte: 

“Referimo-nos ao Ofício/CNAS/MPAS/nº 722, de 25 

de maio de 2000, que encaminha a este Conade minuta de 

portaria da Secretaria de Estado de Assistência Social 

‘contendo propostas de ampliação das modalidades de 

atendimento para a área de portadores de deficiência’ e 
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solicita o encaminhamento até o dia 9 de junho do corrente 

ano de ‘sugestões para eventuais alterações’. 

Informamos que a matéria foi apreciada no 

decorrer da realização da 3ª Reunião Ordinária do Conade e 

que estamos remetendo, anexo, nosso posicionamento 

configurado na Resolução/Conade nº 001, de 8 de junho de 

2000, encaminhada para publicação no Diário Oficial da 

União, nesta mesma data.” 

Esse foi o ofício.  E a resolução diz o 

seguinte: 

“O conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência, no uso de suas atribuições, nos 

termos do art. 204, inciso II, da Constituição Federal, da 

Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e, em especial, na 

competência descrita nos arts. 10 e 11 do Decreto nº 

3.298, de 20 de novembro de 1999, e considerando: 

1 − a solicitação que lhe foi feita por 

intermédio do Ofício CNAS/MPAS/nº 7222, de 25 de maio de 

2000, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 

‘para sugestões de alteração da minuta de portaria 

elaborada pela Secretaria de Estado de Assistência Social 

– SEAS, que institui modalidades de atendimentos, 

caracteriza serviços e determina valores para apoio 

financeira da União na área da Assistência Social’; 

2 – a importância e abrangência do reordenamento 

programático proposto na minuta de portaria, que demanda 
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análises criteriosas, detalhadas e aprofundadas por parte 

deste Conade; 

3 – as conexões e implicações da iniciativa da 

SEAS com as outras Políticas Públicas, especialmente nas 

áreas de Educação, Saúde, Trabalho e Direitos Humanos; 

4 – a recenticidade da instalação do Conade, no 

âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de 

deliberação colegiada, responsável pela efetiva 

implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, que não lhe possibilitou a 

participação na Política Nacional de Assistência Social, 

nas Normas Operacionais Básicas e nas propostas 

orçamentárias da SEAS no que pertine às pessoas portadoras 

de deficiência; 

5 – o impacto da adoção da política esboçada na 

minuta de portaria” − e aqui eu informo que a minuta de 

portaria não é Política, é uma norma operacional 

decorrente da Política Nacional de Assistência Social , 

aprovada por este Conselho − “sobre o orçamento e suas 

implicações na qualidade de vida dos beneficiários da 

Política Nacional de Assistência Social, entre as quais 

encontram-se as pessoas portadoras de deficiência; 

6 – aprovação unânime do voto do Ministério 

Público, em reunião plenária deste Conade, no dia 8 de 

junho de 2000, o que é um dos fundamentos da presente 

resolução e que a ela anexamos; 
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7 – a necessidade de atuação conseqüente e 

competente de todos os conselhos atores do controle social 

sobre as políticas públicas setoriais (Conade, CNAS, CNS, 

Conanda etc.), 

Resolve: 

Art. 1º - Tomar parte de todo o processo de 

definição, planejamento e avaliação da consecução das 

políticas setoriais afetas à pessoa portadora de 

deficiência, para tanto articulando-se e dialogando com as 

demais instâncias de controle social e os gestores da 

Administração Pública direta e indireta. 

Art. 2º - Identificar os cronogramas das ações 

de governo afetas às pessoas portadoras de deficiência, 

bem como sua execução financeira e orçamentária, 

inserindo-se eficazmente nos processos decisórios da 

Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, em todos os foros de acompanhamento, controle 

e decisão. 

Art. 3º - Comunicar ao CNAS e à SEAS que o 

Conade, no exercício de sua competência no controle social 

de todas as políticas públicas setoriais com alcance das 

pessoas portadoras de deficiência, não pode elaborar na 

premência de prazo extremamente exíguo, para integrar-se 

adequadamente à reformulação da política de Assistência 

Social proposta, máxime quando não lhe são encaminhados à 

apreciação as causas, razões, motivos, móveis, motivações, 
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estudos, fundamentos e objetivos que dão origem à “minuta 

de portaria da SEAS”. 

Art. 4º - Comunicar ao Secretário de Estado dos 

Direitos Humanos que no seio da SEAS encontra-se em 

apreciação a reformulação de política que deve se 

encontrar sob sua coordenação superior na Administração 

Pública Federal (art. 14 do Decreto nº 3.298/99). 

Art. 5º - Adotar as seguintes providências: 

a – indagar à SEAS sobre os estudos técnicos que 

embasaram a minuta de portaria, e solicitar o seu 

encaminhamento para apreciação e exame por este Conade; 

b – remeter cópia da presente resolução aos 

Ministros de Estado em cujas pastas se encontram as 

políticas sob os cuidados do Conade, bem como aos CNS, 

CNSS” − este CNSS deve ser CNAS, porque o Conselho 

Nacional de Seguridade Social não existe mais − “Conanda, 

solicitando desses últimos pronunciamento sobre a minuta 

da portaria; 

c – determinar à SEAS a produção de estudo que 

demonstre a compatibilidade da  minuta de portaria com o 

orçamento nacional da Assistência Social, Plano Nacional 

de Assistência Social e Norma Operacional Básica; 

d – ouvir os Conselhos Estaduais de Assistência 

Social e as instâncias de controle social estaduais do 

sistema de defesa de direitos da pessoa portadora de 

deficiência sobre a possibilidade de ampliação imediata da 
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participação das unidades federadas na manutenção e 

custeio de programas de Assistência Social; 

e – marcar reunião extraordinária para 

apreciação, em face da Política Nacional de Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência e dos programas de 

Assistência Social da Pessoa Portadora de Deficiência,  da 

reformulação proposta pela SEAS em face do material 

coligido com as providência acima. 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação.” 

Como o ofício encaminhou esta resolução, quero 

entender que houve determinação ao Conselho que cumprisse 

o estabelecido aqui. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Conselheira, no art. 5, 

b, não será CNAS em vez de CNSS? 

 

TÂNIA MARA GARIB – Pode até ser. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – É CNAS. 

 

TÂNIA MARA GARIB – No entanto, quero crer, como 

citado no próprio documento, que a “recenticidade do 

conselho”, o afã de trabalhar logo em uma questão tão 

importante e tão antiga, que mereceria a consideração de 

todos os brasileiros e de todos os conselhos há muito 

tempo, causou esse desdobramento, na vontade de acertar e 
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de corrigir logo todas as distorções.  O que me causa 

indignação é que os termos usados, inclusive no parecer do 

Ministério Público, atribuem ao CNAS e à SEAS situações 

que fazem parecer que nós não estamos cumprindo o papel 

estabelecido na Lei Orgânica da Assistência Social, que é 

o controle social e a participação da sociedade na tomada 

de decisões. 

Eu grifei algumas partes do texto do parecer do 

Ministério Público, anexo à resolução. 

Por exemplo, às folhas 14  − para usar o termo 

juridicamente correto −, no quinto parágrafo, está 

escrito:  “repita-se:  o amesquinhamento da participação 

popular nas políticas de Assistência Social...” 

Será que nós, Conselheiros do CNAS e dos 

Conselhos Estaduais e Municipais, não estamos fazendo nada 

ou somos tão mesquinhos assim?  Será que tudo que 

destacamos da construção deste Conselho de Assistência 

Social, da aprovação de uma Política Nacional de 

Assistência Social, amplamente discutida, construída junto 

com o Conselho Nacional de Assistência Social não é 

realidade? 

Lerei novamente o quinto parágrafo do referido 

parecer:  “repita-se:  o amesquinhamento da participação 

popular nas políticas de assistência social, em um Estado 

de Direito Democrático, na singela notificação prévia 

antes da adoção, já decidida, de uma política é uma ação 

inconstitucional, demolidora da democracia participativa, 
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falseadora de políticas públicas, desqualificadora das 

ações estatais e deslegitimante das ações governamentais”. 

Indago:  quem decidiu a Política e a portaria?  

O Conselho aprovou a portaria?  No que se refere a ser 

“uma ação inconstitucional”, será que todos estamos aqui 

para cometer ações inconstitucionais? 

“Demolidora da democracia participativa, 

falseadora de políticas públicas, desqualificadora das 

ações estatais e deslegitimante das ações governamentais.” 

Na condição de Conselheira nacional, me senti 

profundamente abalada com esse parecer. 

Mas, como disse o Conselheiro Gilson, o 

amadurecimento do CNAS com certeza chegará também ao 

Conade. 

Às fls. 18, no primeiro parágrafo, temos: “Dessa 

forma, é importantíssimo frisar:  inexiste monopólio da 

expressão social em apenas um único conselho ou fórum, da 

mesma forma que inexiste exclusividade de um órgão público 

ou nível federativo na promoção de políticas sociais”. 

Há uma urgente necessidade de a Advocacia Geral 

da União definir claramente os papéis de cada um neste 

país, tanto dos ministérios e das secretarias, como dos 

conselhos, para que tenhamos fluidez no trabalho.  Não 

sabemos onde pisar, se as decisões que tomamos podem ser 

alvo de análise dessa natureza. 

Ainda no mesmo parágrafo, temos:  “A 

concorrência e a pluralidade são também índices do Estado 
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Democrático de Direito.  O dever da eficiência e o 

imperativo do democrático controle social, dessarte, 

impõem o diálogo e o respeito entre todas as instâncias, a 

afinação com os anseios sociais e a responsabilidade nas 

atitudes de todos os sujeitos envolvidos”. 

Não foi essa a sua intenção, Conselheiro 

Charles, quando propôs que não votássemos a matéria no mês 

anterior e a submetêssemos a outros conselhos?  Com isso, 

pretendia-se ouvir sugestões e encaminhamentos. 

Eu queria que os senhores atentassem para o 

parágrafo que diz:  “Assim, a Lei nº 7.853/89, que dispõe 

sobre a proteção das pessoas portadoras de deficiências, 

sinalizando e impondo providências a vários setores e 

órgãos públicos  − nesses, é claro, incluindo o sistema de 

assistência social”.  

Não sei onde se fala em “sistema de assistência 

social”, a não ser no texto da relatora. E o art. 2º dessa 

lei fala na área de educação, na área de saúde, na área de 

formação profissional e do trabalho, na área de recursos 

humanos, na área de edificações. 

É lógico que a Assistência Social como Política 

Pública está embutida em todas as demais atividades e 

permeia todas elas.  Ma a própria lei que democraticamente 

foi discutida para ser publicada, omite a Assistência 

Social como uma área importante no atendimento à pessoa 

portadora de deficiência. 
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Indo às fls. 20, encontramos no primeiro 

parágrafo:  “Dessarte, o Plano Nacional da Assistência 

Social, o Fundo Nacional de Assistência Social, a Política 

Nacional de Assistência Social, o Orçamento Nacional da 

Assistência Social são fecundados tanto pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social quanto pelo Conselho 

Nacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência”. 

Eu pergunto:  com os prazos exíguos que temos  − 

e o Conselheiro Charles, representante da Comissão de 

Finanças, disse que não dá tempo de analisar com 

profundidade as matérias − que rotina devemos estabelecer 

neste país para que o Orçamento de Assistência Social 

passe pelos demais conselhos e sofra avaliação de todos 

eles, se é que se tem de cumprir isso aqui? 

Em prosseguimento, temos:  “Igualmente, os 

órgãos executores estão associados a ambas instâncias de 

controle social, devendo-lhes máxima fidelidade e 

consideração, porque é neles que se legitima o exercício 

de seus poderes e, a partir das razões neles expendidas, 

se perfazem os atos administrativos complexos que lhes 

cabe executar”. 

Diz o parágrafo seguinte:  “Nestes termos, pois, 

ante a provocação recebida por este Conselho...”  − não 

provocamos ninguém, nós encaminhamos por solicitação − 

“...sob a forma de esboço de portaria da Secretaria de 

Estado de Assistência Social é plenamente louvável a 
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atitude de chamamento à participação deste Conselho na 

novel proposta de política.  Todavia, nos termos da 

Constituição, é mister que tal participação não se revista 

em simplória cientificação, nem possa estar submetida à 

aprovação por decurso de prazo alhures fixados (subversão, 

dentro da instância do controle social, da autoridade 

constitucional da sociedade, enquanto fonte da qual emana 

todo o poder  − art. 1º, parágrafo único), nem pode se 

passar à revelia do Secretário de Estado dos Direitos 

Humanos”. 

Será que a sociedade aqui representada no CNAS 

não é sociedade?   

Mais adiante, encontramos:  “Impõe-se, por 

conseguinte, que este Conselho expresse:”, e aí vêm as 

determinações citadas na resolução. 

Causa-me estranheza a forma de tratamento do 

Conade com a Saúde e com a Assistência Social.  Eu até 

gostaria, se houver aqui alguém que seja membro do Conade, 

que nos explicasse isso.  Quando vêm as propostas, na 

folha 20, temos:  a) ao Secretário de Estado dos Direitos 

Humanos, a necessidade de sua participação no processo 

regulatório/redefinitório da política pública...; 

b) à Secretária de Estado de Assistência Social 

o firme desiderato deste Conselho de manifestar-se sobre o 

conteúdo da proposta”. 

E aí vêm os itens “a”, “b”, “c” e “d”. 
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No item “c”, às fls. 22, verificamos que com a 

Saúde a coisa é mais suave: “ao Conselho Nacional de 

Assistência Social as preocupações que se lhe apresentam 

em face do caráter de provocação que lhe foi dirigida pela 

administração da Política de Assistência Social e a 

necessidade de tomada de posição por parte das instâncias 

de controle social. 

 d - ao Conselho Nacional de Saúde, a pretensão 

de conhecer as providências tomadas naquela instância de 

controle social, para preparação da assunção pela saúde, 

por seu orçamento e suas políticas, de medidas hoje a 

cargo das políticas de Assistência Social”. 

A forma de tratamento com o CNAS é de 

“provocação”, de “subversão”.  Agora, com a Saúde, que 

está no decreto, vai fazer uma consulta sobre quais as 

pretensões da Saúde. 

Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, diante desse 

relato, como relatora, não julgo procedente analisar a 

matéria dessa portaria sem antes ouvir o parecer da 

Consultoria Jurídica.  E é isso que peço aos Srs. 

Conselheiros:  que aguardemos o parecer da Consultoria 

Jurídica.  Este documento foi encaminhado à Consultoria 

Jurídica para análise, para que posteriormente possamos 

voltar ao assunto. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a 

palavra a Conselheira Valdete, por ordem de inscrição.  A 

seguir, os Conselheiros Eduardo Barbosa e Charles. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Na realidade, 

estamos vivendo um processo, e apesar dos equívocos é 

muito interessante para discutir por onde deve passar a 

reformulação dessas modalidades de atendimento.   

Se bem entendi − e aí peço a ajuda da 

Conselheira Tânia, relatora da matéria −, esse documento 

apresenta alguns equívocos.  Por outro lado, o que pude 

entender é que esse relato − não sei se é uma ação do 

Ministério Público −, conforme consta no final do 

documento, é o voto de uma conselheira do Conade. 

Assim, eu não o estou entendendo como uma 

provocação do Conade ao CNAS  − e há aqui Conselheiros do 

Conade −, mas como o voto de uma Conselheira que, por 

acaso, é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e 

Conselheira do Conade.  Com certeza atribuíram a essa 

Conselheira a análise da proposta de portaria sobre 

modalidade.  Como conhecemos − desculpem-me os advogados 

presentes − a linguagem dos advogados, sabemos que eles 

usam termos mais específicos para definir algumas 

situações.  Há uma série de incompreensões em relação à 

Política Nacional de Assistência Social, com relação à 

Norma, enfim, aos instrumentos que temos da Política. 
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Por isso, acredito que não é um parecer do 

Ministério Público, não entendo assim, e sim é o voto de 

uma Conselheira.  Esse é o primeiro ponto. 

O segundo ponto.  Considero importante que a 

Conselheira Tânia tenha solicitado parecer da Assessoria 

Jurídica do Ministério, até para esclarecer algumas 

questões, e talvez chegue à mesma conclusão que eu. 

O que quero dizer é que, a partir do art. 213 da 

Constituição e mais a Lei Orgânica da Assistência Social, 

após a regulamentação da LOAS e posteriormente com essa 

regulamentação específica na área do portador de 

deficiência, que é a Lei nº 7.853, − com certeza um dos 

maiores destinatários, em número de pessoas atendidas − 

nunca tivemos a oportunidade, de construir um diálogo, de 

refletir sobre isso e − e estou falando sem grande 

conhecimento, porque o que sei foi pelo acompanhamento que 

fiz como técnica − de estar conjugando essas duas 

políticas.  Acho que esse é um grande problema.  Antes da 

regulamentação, havia a LBA que atendia com várias 

modalidades, que são as mesmas existentes hoje.  Com a 

regulamentação da LOAS, continuaram sendo atendidas as 

mesmas modalidades.  Não houve um momento de pactuação, de 

diálogo entre a Política Nacional de Assistência Social e 

a que se refere especificamente à pessoa portadora de 

deficiência.  A proposta é este momento que está chegando 

agora, e  alterar essas modalidades causa uma discussão, 
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uma reflexão maior.  E estou entendo como salutar, como 

muito importante.  Nesse momento temos de ter maturidade.  

A SEAS está entendendo isso;  o CNAS está levando com 

responsabilidade, querendo ouvir as várias partes deste 

país no que se refere à regulamentação dessa portaria. 

São elencadas algumas sugestões e a  Conselheira 

relatora se referiu a elas. E também foram apresentadas 

outras de alguns gestores estaduais. Assim, mesmo 

considerando que há necessidade de se regulamentar essa 

portaria o mais rápido possível, eu sugeriria prorrogar um 

pouco esse prazo e abrir a discussão.  Seria oportuno 

aproveitar esse momento, a participação do Conade no 

processo, e procurar conversar para mostrar que não há 

superposição de um conselho sobre o outro.  São conselhos 

que se referem a políticas específicas.  A Assistência 

Social é uma política que tem intersetorialidade 

intrínseca, desde sua origem, e temos de entender isso. É 

complexo discutir isso, concordamos. 

Minha sugestão é que prorroguemos esse prazo, 

para ver se chegamos à construção de algo que atenda, sem 

ferir o CNAS, os pleitos do Conade, dos Conselhos 

Estaduais, enfim, que possamos chegar a um denominador 

comum favorável às pessoas portadoras de deficiência. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Sr. Presidente, 

Srs. Conselheiros, em primeiro lugar, a relatora disse que 

se sentiu perplexa com esse assunto.  Em vários momentos, 



 56 de 183 

em inúmeros outros aspectos, também ficamos perplexos.  

Quem dera se tivéssemos um somatório de perplexidade, pois 

muitas coisas poderiam ser evitadas, inclusive a própria 

posição da sociedade civil organizada diante de várias 

posturas e atitudes da Política Nacional de Assistência 

Social e da própria posição do CNAS. 

Em primeiro lugar, devemos considerar essa como 

a posição de um conselho.  Não me cabe simplesmente ter 

uma atitude de perplexidade.  Temos ali manifestada uma 

posição política e jurídica.  Pode estar correta ou não, 

mas é a posição de um conselho nacional e devemos encará-

lo como tal, estabelecendo, de fato, uma relação de 

maturidade.  E aí vamos ver se o CNAS realmente tem a dita 

maturidade, se vamos provocar um processo de aproximação 

com os diversos conselhos na discussão das políticas 

pertinentes às áreas desses conselhos. Nossa proposta deve 

ser nesse sentido.   

Na realidade, como disse a Conselheira Tânia, 

existem críticas ao CNAS no voto do Ministério Público. 

Mas temos de estar atentos às críticas da sociedade civil, 

pois isso traduz uma crítica permanente que está existindo 

e que às vezes o próprio governo não quer escutar e o CNAS 

também não quer ouvir mas essas críticas que existem e são 

muito mais procedentes e legítimas do que nós, ao 

sentarmos no Conselho, imaginamos.  Não podemos pensar que 

temos o conhecimento e o domínio de todas as verdades que 
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estão aí e que representamos de fato o interesse da 

sociedade civil organizada.   

Reflete que não estamos defendendo aquilo que a 

sociedade tanto deseja. E temos de avaliar com muito 

cuidado.  A propósito, isso é que é maturidade política.  

E o Governo também tem de ter essa maturidade.  E temos de 

avançar no processo democrático para isso.  Não adianta 

tratarmos a questão com ironia, porque não vamos matar a 

vontade das pessoas e o pensamento dos outros.  Podemos 

até inibi-los temporariamente, mas a insatisfação, a 

intolerância e outras manifestações perdurarão, com 

certeza, conosco ou com outras pessoas. É sobre isso que 

este Conselho deve refletir. 

Não vou entrar no mérito jurídico, porque também 

não domino essa matéria.  O Presidente do Conselho já 

encaminhou o documento para uma análise jurídica.  A 

relatora também entendeu que deve ser dessa forma.  Então, 

depois, vamos ponderar questões de competência, e talvez 

seja salutar para este Conselho ter o entendimento real da 

sua competência e como devemos articulá-la com outros 

órgãos também deliberativos.  Vamos, pois, esperar a 

resposta da Consultoria Jurídica. 

Acredito que essa é uma resolução política, que 

nos aponta uma clara insatisfação.  E nós temos de nos 

relacionar, no caso, de forma política também, adequada, 

chamando esse conselho à discussão, ampliando essa 

discussão até em fóruns representativos das organizações 
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das pessoas portadoras de deficiência.  E que isso possa 

nos alertar para outros casos.  Se hoje aconteceu com a 

pessoa portadora de deficiência, amanhã pode acontecer com 

outros segmentos, se estivermos aqui deliberando sobre 

matérias que os afetam. Eles podem ter idêntica reação ou 

até pior. 

Devemos suspender a discussão da matéria.  O 

encaminhamento da relatora foi muito prudente, ao sugerir 

a suspensão da discussão.  Mas no meu entender essa 

suspensão não será apenas para esperar um parecer da 

Consultoria Jurídica.  O parecer também será apreciado por 

nós.  No entanto, o passo imediato, no meu entendimento, é 

uma aproximação política com o Conade e promovermos, 

imediatamente, uma câmara técnica de estudo, envolvendo o 

órgão gestor, porque algumas das considerações feitas no 

documento também são procedentes, pois este Conselho teria 

dificuldade de votar essa portaria, porque existem 

questões não explicadas, como, por exemplo, saber em que 

foi baseado esse percentual de redução foi colocado na 

portaria.   

Na realidade, estamos tendo aumento de 

modalidades com o mesmo recurso, canalizando recurso de 

uma modalidade para outra.  Isso significa redução nos 

investimentos da Assistência Social.  Por mais que 

aparente avanço, é simplesmente uma redução de 

financiamento, abrindo mais frentes com o mesmo montante 

de recursos.  Isso precisa ser profundamente avaliado e 
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apreciado por nós.  Mesmo a tabela apresentada pela 

portaria, não atenderá às novas modalidades.  Não se faz 

casa-lar com per capita de 60 reais, é ilusório isso.  E 

sei disso porque dirijo um programa de casa-lar, criado 

quando eu fui Secretário  − e a Léa sabe disso.  Hoje, o 

per capita do Estado para casa-lar de portador de 

deficiência, em Minas Gerais, é de 500 reais.  Então, não 

é com 60 reais que vamos criar novas modalidades. 

Minha maior preocupação é com o gestor 

municipal, pois se cria a tendência de remanejamento de 

modalidades e o gestor municipal de assistência terá de 

dar resposta à modalidade que está sendo descoberta, 

porque a clientela para esse atendimento existe e é 

necessária.  Não é do dia para a noite que vamos poder 

reestruturar todos esses programas. 

Eu gostaria que os Conselheiros, neste momento, 

fizessem um processo de decantação da tempestade mental 

que talvez essa resolução possa ter causado.  Agora é hora 

de prudência e de uma ação política madura, fortalecendo 

uma relação democrática, porque os conselhos vieram por 

uma organização de Estado, justamente para estabelecer uma 

nova forma de Estado.  E nós não podemos nos posicionar 

com a forma tradicional de organização de Estado que nosso 

país tem, sempre rechaçando as posições contrárias às 

definidas nos gabinetes.  Os conselhos têm esse importante 

espaço e têm o espaço político de ser de fato um meio de 

garantir a discussão democrática e garantir a voz e o 
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pensamento da sociedade organizada nas decisões das 

políticas setoriais. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – O 

Conselheiro Eduardo está fazendo uma sugestão à proposta 

da relatora? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Fiz também a 

sugestão. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Perfeito.  

Será apreciado ao final. 

Com a palavra o Conselheiro Charles. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Eu faria uma 

complementação à fala da Valdete e à do Conselheiro 

Eduardo. 

Creio que a crítica não é, conforme entendeu a 

Tânia, diretamente ao CNAS.  É importante destacar que na 

própria pág. 20 podemos ler: “Nestes termos, pois, ante a 

provocação recebida por este Conselho sob a forma de um 

esboço de portaria da Secretaria de Estado de Assistência 

Social, é plenamente louvável a atitude de chamamento à 

participação deste Conselho na novel proposta de 

política”. 

Ou seja, o Conselho Nacional de Defesa de 

Pessoas Portadoras de Deficiência está elogiando quem fez 
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essa provocação, isto é, o CNAS.  Isso abre um leque muito 

grande. 

Há uma crítica, sim, sobre a forma do processo 

de elaboração da portaria.  Mas aqui se elogia a atitude 

do CNAS e é isso que temos de aproveitar como espaço de 

negociação política.  E nesse sentido, acho que a portaria 

é o instrumento para abrirmos essa negociação.  Eu faria a 

provocação exatamente no sentido de que a Comissão de 

Políticas da Assistência Social − e isso foi falado ontem 

na reunião − tenha uma série de procedimentos além de 

aguardar o parecer jurídico.  E destaco que não é só uma 

negociação com o Conade, mas com outros atores − e aí 

saliento novamente o Conanda também.   

Neste momento, meu encaminhamento seria de que 

fossem apresentadas as propostas que já são questões 

concretas de como vamos dar os passos seguintes nesse 

processo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Hoje pela manhã, 

eu recebi um telefonema da Dra. Tânia, Diretora do 

Departamento de Promoção de Direitos Humanos.  Ela faz 

parte do Conade e me dizia que, a todo momento, com a 

representante da SEAS na reunião do Conade, pedia-se que 

houvesse uma suspensão da análise da portaria, que o 

Conade queria propor à SEAS essa discussão interna, 

inclusive chamando para a SEAS a discussão para uma 
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portaria interministerial, já que prevê uma articulação 

com Saúde, com Educação.  Entretanto, em nenhum instante a 

Conselheira da SEAS concordou com esse encaminhamento.  E 

esse foi também um momento de dificuldade, de impasse, já 

que a SEAS não concordava com uma discussão prévia para 

fazer uma portaria interministerial.  Entendia a 

representante da SEAS que se deveria aprovar essa portaria 

e depois se discutiria uma portaria interministerial.  Há 

de se convir que não foi prudente essa postura do órgão 

gestor, porque o próprio Ministério da Justiça estava 

apontando um caminho, onde eles mesmos poderiam estar 

articulando essa portaria interministerial.  Como o 

portador de deficiência tem relação também com a Educação, 

com a Saúde e com a Assistência Social, seria um momento 

importante para que o decreto do Presidente pudesse ser 

realmente colocado em prática, com atribuições e 

competências muito bem definidas de financiamento na 

política de atendimento.  E a SEAS não aceitou isso, na 

Plenária do Conade. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Com a 

palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – Eu também sou membro 

do Conade, mas não estive presente a essa reunião que 

avaliou a portaria. 
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Conselheira Tânia, o teor desse documento do 

Conade é em razão de aquele conselho ser composto, na 

maioria dos membros da sociedade civil, por representantes 

de ONGs que executam esses atendimentos às pessoas 

portadoras de deficiência, principalmente os do serviço de 

ação continuada.   O Deputado Eduardo Barbosa representa a 

Federação das APAEs, também é um dos grandes executores 

desses programas. 

A preocupação com essa portaria nos leva, às 

vezes, a ter esses pensamentos.  Acredito que os 

Conselheiros, tanto os do Conade, como os do CNAS, terão 

habilidade para discutir o assunto, sem agressão, sem 

estar ofendendo a nenhuma instância, para que possamos 

chegar a uma solução pela qual as pessoas portadores de 

deficiência, a criança e o adolescente e os idosos não 

sejam prejudicados em seus atendimentos, porque eles são 

os principais usuários da Assistência Social. 

Faz parte daquele conselho um representante da 

SEAS.  No CNAS somos testemunhas de que a SEAS não tem 

sido irredutível quando queremos discutir questões que vêm 

daquela Secretaria para o CNAS deliberar. E isso aconteceu 

tanto com os critérios de partilha como com a própria 

portaria, que o CNAS até propôs consultar o Conade. 

Temos aqui a presença de uma Conselheira do 

Conade, a Maria José, que esteve presente a essa reunião.  

Talvez pudéssemos ouvi-la. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Ainda estão 

inscritos os Conselheiros Marco Aurélio, Regina e depois 

temos de passar a palavra à Conselheira Tânia.  Se depois 

disso a Conselheira Tânia sentir necessidade em ouvir a 

Sra. Maria José, ela poderá pedir essa contribuição. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS – O que eu ia dizer 

já foi dito pelo Conselheiro Eduardo e pelo Conselheiro 

Carlos.  Eu passaria o meu tempo para a Dra. Maria José 

Calheiros, se for possível. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Primeiro, 

se manifestam os Conselheiros do CNAS.  Depois, o Plenário 

avalia se há necessidade de complementação ao parecer da 

relatora. 

Com a palavra o Conselheiro Marco Aurélio. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Eu não vou entrar no 

mérito do ofício da Presidente em exercício do Conade.  

Não me cabe julgar isso. 

Quanto à pessoa que não é membro do conselho 

falar, o nosso Regimento é muito claro.  Pessoalmente, não 

vejo nenhum problema em abrir precedente para isso.  A 

única coisa que quero é que o Plenário delibere a esse 

respeito e vote nominalmente, para que amanhã outro 

Conselheiro traga outra pessoa e queira que ela fale no 

conselho, porque pode tumultuar nossos trabalhos.   
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Mas se ela for falar, eu tenho uma indagação a 

fazer:  falará como Conselheira ou como representante do 

Conade?   Se for para emitir sua posição de Conselheira, 

já antecipo que encaminharei contra;  se for para falar 

pelo Conade, encaminho a favor. O Conselho Nacional de 

Assistência Social não pode ficar ouvindo a opinião de um 

Conselheiro do Conade, mas sim do Conselho como um todo.  

Como fez o CNAS em relação ao Conade.  A proposta de 

encaminhar ao Conade a portaria, para que ele se 

pronunciasse resultou de um acordo feito entre nós.  Nesse 

aspecto, Conselheiro Eduardo Barbosa, não vejo em relação 

ao CNAS nenhuma descortesia, nenhuma intransigência.  

Muito pelo contrário, só noto muita maturidade, tanto da 

relatora, quanto do Presidente e dos demais Conselheiros 

naquele exato momento. 

Entreguei o parecer para que V.Sa. o lesse, não 

sei se o leu.  Mas já comunico a que se refere esse 

parecer.  Para nós, do CNAS, para o Ministério da 

Previdência e para a SEAS, por mais ilibada que seja a 

relatora do Conade, o documento oferecido por ela não tem 

efeito jurídico e legal neste Conselho.  O que tem efeito 

é o parecer que está na mão de V.Sa., que diz que se a 

SEAS quisesse, e o Conselho não tivesse intervindo como 

tem feito  − e bem o disse o Conselheiro Carlos Ajur −, 

ela poderia publicar a portaria independentemente do 

Conade e do CNAS.  As coisas precisam ser clareadas, para 
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sabermos quem está querendo fazer média e quem está 

querendo trabalhar sério. 

Pela lei, a SEAS tem o poder de publicar a 

portaria, sem ouvir o CNAS, muito menos o Conade.  O CNAS, 

em atitude que não poderia ser diferente, chegou à 

conclusão de que iria ouvir o Conade.  Vamos deixar isso 

bem esclarecido:  esse não é um assunto para se tratar com 

“a” ou “b” levando vantagem.  A lei é clara e se a SEAS 

quiser, cumpre.   

Aí, sim, acho que a nobre Conselheira do Conade 

prestará um grande serviço àquele conselho indo argüir a 

inconstitucionalidade da portaria. 

Se formos ouvir alguém, será falando pelo Conade 

e não na condição de Conselheira, porque aí vamos cair na 

mesma balela do relatório da nobre Conselheira do Conade 

que, conforme consulta feita pela presidência do CNAS, não 

tem prerrogativa para falar em nome do Ministério Público, 

e sim como Conselheira. Há equívocos que, a meu ver, não 

estão para o bem nem dos portadores de deficiência, nem do 

CNAS, nem do Conade, principalmente para o bem do Brasil. 

Quero deixar clara minha posição em relação a 

isso.  Concordo com o Conselheiro Eduardo que a questão 

pode ser política, mas em política temos de ter 

procedimento e decência, e dar valor ao que de fato é a 

pura realidade.  O parecer que V.Sa. tem em mãos foi 

publicado no dia 5 de maio, eu o segurei de propósito, e 

pedi à SEAS que não emitisse a portaria, primeiro, antes 
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da eleição dos novos Conselheiros.  Esse acordo foi feito 

entre o CNAS, os Estados, os Municípios e os Conselheiros 

governamentais.  A SEAS queria ter editado a portaria 

naquele exato momento  − e V.Sa. sabe disso.  O CNAS 

negociou para que esperasse a posse dos novos 

Conselheiros.  Não estou entrando no mérito da portaria.  

Acho que V.Sa. tem toda a razão:  a SEAS tem de ter um 

trabalho de interface com todas as áreas, e nisso podemos 

auxiliar.  Agora, também temos de cumprir a premência das 

leis.  E V.Sa. na qualidade de deputado, sabe disso:   

quem não estiver feliz, que mude a lei no Congresso ou 

pela Advocacia Geral ou via Supremo. 

Esse parecer é claro e ele é que nos vale por 

lei.  Se hoje à tarde a Secretária Wanda vier ao Conselho 

e comunicar que vai baixar a portaria, ela está amparada 

pela lei.  O que a Secretária Wanda fez conosco foi um 

pacto, e um pacto a favor do CNAS, das categorias e a 

favor do Brasil.  Concordo que devemos ter o melhor 

relacionamento possível, mas com altivez e com as coisas 

como elas são, e não como querem que sejam. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Passo a 

palavra à relatora, Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Embora entenda as observações 

dos Conselheiros Eduardo e Charles, eu insisto na minha 

indignação, na condição de Conselheira, não pelo fato do 
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que o Conade expressou simplesmente, mas pela forma com 

que o CNAS tratou a questão.  E o senhor é testemunha que 

o momento mais fértil do Conselho Nacional de Assistência 

Social foi quando, em conjunto, construímos a NOB e a 

Política Nacional de Assistência Social.  Naquela época, o 

lobby da sociedade civil fez retirar artigos que 

julgávamos importantes, como a definição de quem é o 

destinatário da Assistência Social.  E houve acordo e 

pacto e se publicou a Política exatamente porque sentamos 

a uma mesa e discutimos todas as questões.  E esse caso 

poderia ser resolvido da mesma forma.  Esses equívocos, 

como disse a Conselheira Valdete, todos cometemos.  Mas 

será que para algo que nem foi aprovado, que está em 

discussão, que tem uma série de problemas, é justo colocar 

2.000 portadores de deficiências se expondo nas ruas de 

Salvador?  Nessa manifestação, usaram palavras erradas − 

como consta no jornal −, dizendo que havia corte de 

recurso, que se pretendia tirar o deficiente do 

atendimento. Será que isso não é fazer sensacionalismo?!  

A portaria não foi publicada, nós a estamos estudando. O 

CNAS e esta relatora tiveram o bom senso de discuti-la. 

Quem recebeu  − e sei que outras pessoas leram e 

discutiram essa portaria antes disso − pela primeira vez a 

portaria foi o Fonseas, Fórum de Secretários Estaduais de 

Assistência Social, em Santa Catarina, em março.  O Marco 

Aurélio, a Valdete e eu estamos neste Conselho mas também 
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somos da Tripartite. Quando chegou lá para discussão, já 

havia o entendimento de que ela não precisava passar pelo 

Conselho.  Lá nos apresentaram essas duas folhinhas que eu 

tenho em mãos. E na Tripartite entendemos que havia 

urgência em atender a algumas modalidades.  

Posteriormente, foi feito o documento completo, que ainda 

tem uma série de falhas. 

Em resumo, quero dizer que perplexidade existe 

de todos os lados − pode haver de vocês em relação à minha 

fala, mas eu acho que não é essa a forma que todos nós, 

conselhos nacionais, temos de agir.  Podemos sentar à 

mesma mesa e discutir;  podemos fazer comissões 

interconselhos, mas não há nenhum conselho que esteja 

acima do outro.   

Vou preferir aguardar o parecer jurídico para 

tomar a decisão.  Se efetivamente, como está escrito no 

decreto, que a Secretaria de Justiça e Cidadania é a 

responsável pela condução da Política, bom seria que 

também fosse responsável pelo financiamento.  Nós estamos 

assim com a educação infantil, cujo problema não se 

resolve no Ministério da Educação, não há orçamento para 

isso.  Estamos assim em todas as coisas.  Então, vamos 

fazer esse amplo debate. 

Eu ouvi três opiniões a favor de que se retire o 

assunto de pauta.  Como me alertou o Conselheiro Charles  

− e é verdade − esse assunto foi amplamente tratado ontem 
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na Comissão de Política, e estaríamos fazendo a 

sugestão... 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Eu acho que 

deveríamos colocar em votação sua primeira proposta.  

Depois, nos informes da Comissão de Política, poderíamos 

conversar sobre os encaminhamentos. 

O informe da Comissão de Política seria o 

primeiro. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Como relatora, ela tem 

de proferir seu parecer.   São duas coisas distintas:  a 

comissão e a relatoria. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL – Peço um aparte, porque 

fui citado na sua fala depois. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Então, atendendo ao que falou 

o Presidente, fica só nesse voto.  Depois, nos informes da 

Comissão de Política, encaminhamos como proposta de 

resolução os desdobramentos sobre esse assunto.  Pode ser? 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – E vamos votar o quê, 

nobre Conselheira? 

 

TÂNIA MARA GARIB – A retirada da votação do 

assunto de pauta hoje. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO – Aguardando a resposta 

da Consultoria Jurídica. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Aí eu não concordo 

com o encaminhamento da votação, porque propusemos não só 

esperar o parecer jurídico. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – O 

encaminhamento será dado pela Comissão de Política. 

A sugestão é que a Comissão de Política 

encaminhe o que foi discutido. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Então, peço a 

relatora que encaminhe de forma diferente.  Ela peça a 

retirada de pauta.  E a questão do mérito, sobre como 

proceder, fica para ser dada pela Comissão de Política. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Agora quem não entendeu 

fui eu. 

O que tem de ser decidido é se se vota o parecer 

ou ele é retirado.  O restante não está mais na nossa 

autonomia. Estamos agora esperando a resposta da 

Consultoria Jurídica.   

 



 72 de 183 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – A posição do CNAS, 

diante da portaria, tem sugestões.  Como devemos proceder 

diante da resolução do Conade. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Primeiro o CNAS tem de 

saber se a portaria do Conade tem algum efeito para nós.  

Depois dessa resposta, poderemos trabalhar. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Vamos objetivar a questão.  O 

que estou propondo?  Fiz uma exposição porque acho que não 

devemos submeter a matéria à votação hoje.  Proponho que 

se retire a matéria de pauta.   Os desdobramentos sobre 

isso virão no transcorrer desse tempo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Se a Consultoria 

Jurídica der o parecer amanhã, o Presidente pode convocar 

o Conselho extraordinariamente depois de amanhã. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Não foi isso que 

eu propus.  

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Não estou dizendo que 

foi o que V.Sa. propôs, mas que é o que pode acontecer. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Essa é uma visão 

truculenta e autoritária. 
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O CNAS tem de tomar uma posição diante do fato 

ocorrido, e ela não se resume à questão legalista.  Ela se 

resume numa articulação política.  Se o órgão gestor quer 

tomar suas atitudes, isso não nos compete avaliar.  Agora, 

o CNAS tem outra posição nesse momento, pelo menos é essa 

a proposição que estamos encaminhando. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A 

proposição foi aceita e vamos discutir isso nos informes 

da Comissão de Política. 

Coloco em votação a proposta da relatora Tânia 

Garib de retirar de pauta a discussão da portaria. 

Os que concordarem, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovado. 

Vamos passar aos informes das comissões.   

 

GILSON ASSIS DAYRELL – Eu havia pedido um 

aparte. 

Eu gostaria de fazer uma observação a respeito 

desse fato que está ocorrendo.  No meu entendimento, ele 

tem um aspecto extremamente importante e vai dar a 

oportunidade de este Conselho  − e, quem sabe, até a forma 

de se conduzir as políticas públicas no Brasil − tratar da 

tão famosa intersetorialidade, coisa que está sendo muito 

falada como intenção da SEAS.  A SEAS tem falado sobre 

isso com toda a clareza, isto é, que pretende desenvolver 
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ações em que a intersetorialidade das políticas públicas 

seja levada em consideração. Este caso especificamente é 

uma excelente oportunidade.  Temos de tratar isso com a 

maturidade que o Conselho já tem.  Nesse aspecto, a 

análise aprofundada da matéria pela Comissão de Política 

se impõe.  Temos de ter um posicionamento da nossa 

comissão, mas temos de, a partir desse episódio, começar a 

construir a intersetorialidade.  Nesse sentido, faltou ao 

Conade um único aspecto, e que me chamou muita atenção 

neste documento, e que é o seguinte:  não notei, em 

nenhuma frase do documento, abertura para se construir 

essa intersetorialidade.  E em um item ele fala em marcar 

reunião extraordinária.  Reunião extraordinária eu suponho 

que seja do Conade, deles.  Não notei aqui nada que fosse 

um chamamento à construção de uma política intersetorial, 

resolvendo o problema com construção e não apenas com 

crítica.   Nesse ponto, o CNAS deu extraordinário exemplo, 

porque foi aberto, estabeleceu a possibilidade de ouvir.  

Temos de continuar liderando esse processo.  O CNAS deve 

propor, imediatamente, de forma madura, ao Conade, que ele 

apresente suas sugestões e ver que prazo ele precisa para 

isso.  O CNAS deve adotar essa atitude, porque o Conade 

apenas encaminhou resposta fazendo críticas, mas não disse 

que precisava de tal prazo para dar sua contribuição.  Ele 

tem de se posicionar e abrimos essa possibilidade.  Eu 

quero ver qual a posição do Conade.  Não adianta apenas 
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dizer que está tudo errado, porque isso não é 

intersetorialidade. 

Temos de continuar liderando o processo. O CNAS 

não pode abrir mão disso. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Sugiro que 

essa seja matéria para Comissão de Política. 

A Comissão de Normas solicita fazer seus 

informes antes da Comissão de política. 

Consulto o Plenário sobre essa possibilidade e 

sua pertinência.  (Pausa.) 

Tem a palavra a representante da Comissão de 

Normas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Ainda não foi 

distribuído o resumo da Comissão de Normas, porque está 

sendo feita retificação de alguns dados. 

A Comissão de Normas iniciou novo procedimento 

em relação aos processos que ainda estão parados na 

Comissão, em processos com indeferimento, com denúncias ou 

no processo de reconsideração. 

Foi encaminhada uma proposta pela Secretaria 

Executiva de um instrumento de trabalho que agilizasse 

essa tramitação.  E isso foi colocado em prática na 

reunião anterior. Temos aqui o relato de 9 processos, já 

de acordo com o novo sistema. 



 76 de 183 

Isso vai funcionar da seguinte forma:  os 

Conselheiros da Comissão de Normas recebem com 

antecedência o parecer técnico sobre análise desses 

processos. Antes da reunião, o Conselheiro poderá fazer 

seu estudo e apresentar a complementação necessária.  

Ficou também estabelecido que seria informado a todos os 

Conselheiros a relação das entidades, inclusive com o 

número do processo que estaria sendo analisado pela 

Comissão de Normas.  Não se trata da publicização do 

parecer, mas sim para que cada Conselheiro tome 

conhecimento de quais seriam as entidades.   

Foi relatado o processo da Creche do Menino 

Jesus de Três Fronteiras, de São Paulo, que foi aprovado;  

o do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, 

também aprovado; o da Associação Educativa e Assistencial 

Imaculada Conceição, de Machado, Minas Gerais, também 

aprovado;  o da Sociedade Hospital Nossa Senhora da 

Piedade, de Nova Palma, no Rio Grande do Sul, aprovado;  

da Fundação Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do 

Sul, também deferido;  Abrigo do Marinheiro, no Rio de 

Janeiro, suspenso, com pedido de vista para o Conselheiro 

João Ilídio; o da Associação Macaense de Apoio aos Cegos, 

de Macaé, Rio de Janeiro, foi deferido;  Associação Saúde 

Criança Renascer, do Rio de Janeiro, também aprovado;  

processo da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de 

Janeiro, aprovado. 
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É interessante os Conselheiros conhecerem a 

tramitação e por que vai para a Comissão de Normas. 

Foi apresentado pelo Secretário-Executivo o 

fluxo de tramitação desses processos, como agora passarão 

à Comissão de Normas.  A Comissão aprovou a tramitação e 

foi apresentado à presidência do CNAS. 

Quanto à proposta de alteração do Decreto nº 

2.536/08, por coincidência aprovado na gestão do 

Conselheiro Gilson, no dia 25 de junho de 1998, volta 

novamente, por meio da Comissão de Normas, e foi dirigida 

à presidência para os devidos encaminhamentos. 

A Coordenadora da Comissão de Normas, Luíza 

Nogueira, relatou aos Conselheiros sua participação nas 

reuniões de preparação do material de capacitação de 

Conselheiros, sugerindo a Comissão de Normas a presença da 

Conselheira Tânia para que os informes fossem mais bem 

esclarecidos e que tivéssemos uma maior participação no 

assunto. 

Também foi discutida a necessidade de se rever 

as Resoluções nºs 31 e 32/99 do CNAS.  A resolução nº 31 

se refere a registro, e a Resolução nº 32 diz respeito à 

concessão de certificado.  

É importante os senhores tomarem conhecimento do 

ofício-circular sobre exigências para as entidades, o que 

merece um estudo aprofundado e que sejam apresentadas 

modificações.  Essas poderão ser feitas tão logo haja 

alguma alteração no Decreto nº 2.536.  Mesmo assim, as 
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exigências estão causando embaraços e confusões quanto às 

respostas, tanto por parte de Conselhos Municipais, como 

por parte das entidades. 

Foi debatida a necessidade de retomar os 

contatos com o Comunidade Solidária para definir a questão 

das OSCIPs e das entidades que estão solicitando registro 

no CNAS.  O Conselheiro Paulo Coury apresentou a resposta 

do Comunidade Solidária.  Foi feito um estudo, 

apresentamos uma pesquisa sobre a diretoria não-remunerada 

e sobre a destinação do patrimônio.  O estudo foi bastante 

aprofundado e houve uma pesquisa citando dispositivos de 

várias legislações, o que dá um bom esclarecimento.  Se os 

Conselheiros desejarem, esse material está à disposição. 

Também foi mencionada a necessidade de haver um 

técnico da Coordenação de Normas acompanhando decisões dos 

diversos órgãos do Governo, que sejam do interesse da 

Comissão de Normas, principalmente no que se refere a 

projetos de lei em tramitação no Congresso.  Geralmente 

somos surpreendidos por uma legislação já aprovada e 

depois temos de correr atrás do prejuízo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Irmã, a Comissão de 

Normas tem o projeto do Deputado Eduardo Barbosa? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Não temos, não tomamos 

conhecimento, estamos atrás do projeto. 
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Vamos encaminhar à presidência o pedido para que 

cada Conselheiro, pelo menos os da Comissão de Normas ou 

das comissões em geral, tenha em mãos os subsídios que 

estamos trazendo.  Precisamos de mais articulação entre 

nós mesmos.  Trouxemos agora a Resolução nº 877, do 

Conselho Federal de Contabilidade, orientando as entidades 

sem fins lucrativos na parte de sua prestação de contas e 

de seus registros contábeis, uma vez que nossos 

formulários induzem essas entidades a erro. Fizemos 

consulta ao Conselho Federal de Contabilidade e nos foi 

indicado onde encontrar, na Internet, toda essa 

documentação.  Com base nessa legislação, estamos revendo 

os formulários.  

Acho que seria interessante termos os 

dispositivos referente tanto para a entidade que solicita 

registro, como a legislação para as OSCIPs.  Poderíamos 

fazer uma comparação das duas legislações para ver o que 

converge e o que diverge. 

Trouxemos vários acórdãos e seria interessante 

que todos os Conselheiros tomassem conhecimento da síntese 

desses acórdãos, referente à legislação pertinente aos 

nossos assuntos. 

Com relação à portaria, independente da Comissão 

de Normas, fizemos um trabalho bastante profundo referente 

ao idoso.  Não foi possível trazer todo o trabalho, porque 

ele ainda está sendo elaborado. 
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Apresentamos o questionamento feito por vários 

conselhos Municipais quanto à Resolução nº 278/99, 

inclusive com pedido do CAS/DF, que fez consulta a esse 

respeito.  Até o momento não temos resposta, estamos 

fazendo um estudo mais aprofundado para darmos a resposta 

sobre a Resolução nº 278. 

Precisaria que essa consulta também fosse 

distribuída à Comissão de Política. 

O Secretário-Executivo fez explanação sobre a 

necessidade de resolver o espaço físico, por causa de 

acúmulo de processos.  Retiramos da pauta a minuta de 

resolução, que ainda vamos apresentar à presidência, 

porque pretendemos fazer um estudo mais aprofundado sobre 

a incineração de documentos. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de 

São Paulo publicou, no Diário Oficial, um comunicado sobre 

a apresentação de atestado de funcionamento para as 

entidades que derem entrada com pedido de registro e de 

CEFF no CNAS. 

A Conselheira Dora dará maiores esclarecimentos 

sobre o assunto. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Sr. Presidente, Srs. 

Conselheiros, fomos cientificados de uma publicação, no 

Diário Oficial do Município de São Paulo, datada de 29 de 

abril, informando às entidades assistenciais do Município 

de São Paulo que o Conselho não estaria fornecendo os 
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atestados de funcionamento necessários à obtenção de 

renovação do certificado de fins filantrópicos e isenção 

das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, 

conforme a Resolução nº 94/MPAS/CNAS.  Tomando ciência 

disso ontem, tomamos as devidas providências e entramos em 

contato com alguns Conselheiros do CMAS e fomos informados 

por eles que eles procuraram na Internet e encontraram 

essa resolução.  A Resolução nº 94 é de mil novecentos e 

nada e regulamentava a expedição de certificado de fins 

filantrópicos. Hoje em dia, a matéria é regida pela 

Resolução nº  32.  Foi esclarecido esse pequeno problema.  

Eles estavam dando poderes à Secretaria Municipal de 

Assistência Social para fornecer esse atestado de 

funcionamento.  Eu acho que eles também esqueceram de ler 

a LOAS, porque lá está escrito que os Conselhos Municipais 

são os responsáveis pela inscrição. 

Creio que a presidência da Comissão de Normas 

deveria fazer um comunicado oficial ao Conselho Municipal 

sobre esse pequeno lapso.  Se isso acontece em São Paulo, 

imaginem o que ocorre nos municípios pequenos. 

Aproveito a oportunidade, para solicitar à 

presidência que nos forneça cópia do projeto de lei do 

Deputado Eduardo Barbosa.  Eventualmente, alguns 

Conselheiros poderiam também estar ajudando nesse pleito. 

E mais:  peço à presidência que solicite ao IPEA 

o envio de alguns exemplares do Manual Informativo 

“Iniciativa Privada e Espírito Público”, muito 
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interessante, distribuído recentemente em um seminário em 

São Paulo.  Creio que apenas com pedido oficial poderíamos 

ter esse manual. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ – Encaminhamos à 

presidência solicitação sobre o Boletim Informativo.  A 

Comissão de Normas, a de Política e a de Financiamento 

colocariam ali os informes necessários, que chegariam com 

maior rapidez aos conselhos municipais, para evitar 

equívocos dessa natureza. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Quanto a 

isso, ontem foi deliberado que o Conselheiro Charles irá 

ser responsável pelo Boletim Informativo do Conselho, 

juntamente com a Soraya. Deveremos escolher mais dois 

Conselheiros para também discutir o Boletim.   

Há algum encaminhamento com relação aos informes 

da Comissão de Normas?  (Pausa.) 

Com a palavra a representante da Comissão de 

Política. 

 

TÂNIA MARA GARIB – A Comissão de Política 

discutiu basicamente cinco temas.  Na memória da reunião 

distribuída aos senhores constam apenas 4 assuntos, porque 

um deles seria a discussão sobre as organizações da 

sociedade civil de interesse público, e a Comissão decidiu 

remeter o assunto para a próxima reunião, considerando o 
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fórum que vai ocorrer ainda esta semana, e informações 

importantes poderão vir desse encontro. 

O primeiro assunto tratado na Comissão de 

Política foi a bendita portaria.  A relatora apresentou 

sua posição, já comunicada aos senhores.  Depois 

discutimos uma série de encaminhamentos.  Primeiro, essa 

possibilidade de retirada de pauta do assunto da reunião 

do CNAS, que já estava pactuada na nossa Comissão, mas a 

decisão final é do Plenário 

Pelo que falou o Conselheiro Eduardo, talvez 

esse seja o assunto que julgamos ser da maior importância 

para o desdobramento dessa questão de modalidades.  Por 

isso, a Comissão recomendou que o CNAS, junto com a SEAS, 

faça no ano de 2000 oficinas específicas para discutir a 

introdução de novas modalidades, convidando para 

participar representantes de diferentes segmentos e que 

destas oficinas possam ser retiradas as modalidades de 

atendimento. 

Há um instrumento básico com modalidades.  Diz-

se que ele não foi bem discutido.  Está circulando neste 

país desde março para debate.  As manifestações têm sido 

sempre de repúdio, repúdio e repúdio.  Sugestão concreta, 

oficial, não foi feita por nenhum segmento, até o momento. 

Propomos essas oficinas com o objetivo claro e 

concreto.  Não adianta a conclusão da oficina não ser 

modalidades.  Terão de sair dessas oficinas modalidades de 
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atendimento para cada segmento de destinatário da 

Assistência Social. 

É essa a proposta que a Comissão de Política 

apresenta. E há mais outra:  que o CNAS realize oficinas 

de trabalho sobre a intersetorialidade  − aí 

especificamente com conselhos nacionais. 

Concretamente, estamos propondo ao Plenário do 

CNAS que seja aprovada essa deliberação quanto à 

instituição de modalidades de atendimento:  oficinas 

específicas sobre a introdução das novas modalidades de 

atendimento e oficinas do CNAS para discutir com os demais 

conselhos a intersetorialidade, dentro daquilo que o 

Conselheiro Gilson preconizou anteriormente. 

No que diz respeito à minuta de portaria da 

SEAS, são esses os dois pontos a serem apreciados. 

Consulto a presidência se deliberamos por 

tópicos ou se apresento todo o relatório da Comissão de 

Política e depois deliberamos. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Creio que o 

ideal seria votar logo o encaminhamento da Comissão de 

Política. 

Alguém deseja tecer algum comentário a respeito 

das propostas da Comissão de Política?  (Pausa.) 

Em votação as propostas. 

Os Conselheiros que concordam permaneçam como 

estão.   (Pausa.) 
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Aprovado. 

 

TÂNIA MARA GARIB – O segundo item discutido pela 

nossa Comissão se refere a uma tarefa dada às Comissões no 

dia da posse dos novos Conselheiros da sociedade civil.  

Isto é, que cada comissão elaborasse sua agenda, para, 

somando-as em uma discussão da Presidência Ampliada... 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A 

Conselheira Valdete fez uma sugestão de que a Comissão de 

Política depois estabeleça um cronograma para essas 

oficinas aprovadas aqui. 

 

TÂNIA MARA GARIB – A Comissão de Política 

sugeriu o ano 2000, porque entende que para cada oficina 

há necessidade de preparação.  Talvez ela não se esgote em 

uma única reunião.  Mas a Valdete poderia sugerir esse 

calendário. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Como foi aprovada a 

proposta, não dá para deixar para fazer o cronograma na 

próxima reunião.  Há duas responsabilidades:  uma, do CNAS 

em conjunto com a SEAS, realizar essas oficinas 

específicas para discutir as novas modalidades.  A outra, 

do CNAS junto com os conselhos setoriais.  Precisamos 

fazer dois cronogramas para a realização desses trabalhos. 
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A que será feita junto com a SEAS, o CNAS pode 

apresentar algumas datas indicativas e discutir com a 

SEAS.  Da SEAS está presente o Marco Aurélio. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL – A Secretária estará aqui 

hoje à tarde. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Poderíamos 

fazer esse cronograma hoje à tarde. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Devemos elaborar 

esse cronograma, porque já estamos em junho e daqui a 

pouco acaba o ano e não faremos as oficinas. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Sugiro que 

a Conselheira Tânia, Coordenadora da Comissão de Política, 

apresente um cronograma à tarde, para ser discutido com a 

Secretária. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – No que se refere à 

portaria, quando surgiu a idéia, na Comissão de Política, 

de realização das oficinas de trabalho era atrelando a 

análise e discussão da portaria, após não só ao parecer 

jurídico, mas também depois de ser feito um estudo por um 

grupo de trabalho específico da área. 

Da forma como foi proposto e votado, parece que 

são coisas independentes, mas não são.  A portaria seria 
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apreciada pelo CNAS, após o parecer jurídico e estudo do 

grupo de trabalho, no caso específico, da área do portador 

de deficiência.  Os outros membros da Comissão estão aqui 

e eu gostaria que eles se manifestassem, porque foi essa a 

nossa discussão. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Eu não entendi a discussão 

dessa forma.  Quando levantamos a questão na Comissão  − e 

o Marco Aurélio também faz parte da Comissão −, estavam 

presentes o Marco Aurélio, o Eduardo, a Léa, o Brito e eu.  

Como vocês entenderam isso?  O que discutimos na comissão 

foi o dilema, a forma como estava sendo apresentada a 

questão.  O grande problema era não haver uma ampla 

discussão e um debate com os setores que atuam nessas 

áreas.  E para isso havia dois caminhos.  A parte que se 

refere à intersetorialidade é outra coisa.  É um processo 

do qual já vimos falando há muito tempo no CNAS e que 

precisa ser implantado.  E um grande pontapé nessa questão 

foi dado com o programa da Série Diálogo, que foi feito 

junto com outros... 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Conselheira, então 

não procede o encaminhamento que eu fiz anteriormente.  A 

senhora mesma disse que iríamos levar isso para a 

discussão, quando fosse apresentada a proposição da 

Comissão de Política.  Creio que estamos falando duas 

línguas muito distintas.   



 88 de 183 

O próprio Presidente e a relatora entenderam que 

isso era para ser discutido na hora da apresentação do 

Informe da Comissão de Política.  Meu entendimento era que 

a proposição da Comissão contemplava o que eu estava 

avaliando naquela hora. 

 

TÂNIA MARA GARIB – O senhor tem em mãos esse 

documento da Comissão de Política desde o início da 

reunião.  Se isso não estava claro, poderíamos ter 

conversado.  Agora, nada impede que seja incluído, se o 

Plenário concordar, fazendo um adendo à proposta da 

Comissão de Política. 

O que pude depreender da nossa discussão foi 

isso:  com os desdobramentos de hoje pela manhã, da 

análise da portaria, podem ter surgido novas questões.  E 

aí até podemos aprimorar a proposta.  O Plenário é 

soberano para essa decisão. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Sendo assim, 

encaminho a proposta à presidência. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA – Eu queria recuperar o 

que ocorreu na discussão da Comissão, ontem, e a forma 

como a registrei. 

Sobre a portaria, ficou acertado tirar a matéria 

de pauta, mas vinculada a aguardar o parecer e realizar 
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uma oficina para discutir a portaria com os outros 

segmentos. 

Outra proposta, em separado dessa e da portaria, 

seriam as oficinas para discutir intersetorialidade.  

Foi isso que compreendi, em função da discussão 

havida ontem na Comissão.  

 

TÂNIA MARA GARIB – Sr. Presidente, o senhor 

também participou da discussão da Comissão.  Como há duas 

opiniões... 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Eu não entendi assim.  

A portaria é distinta, pelo que entendi na Comissão.  

Agora, não vejo a razão desse impasse. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Creio que 

houve um equívoco de entendimento. 

Pela proposta do Conselheiro Eduardo Barbosa, de 

se incluir esse encaminhamento... 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Não, não, Presidente.  

O que o Conselheiro Eduardo Barbosa está dizendo é que 

depois do parecer jurídico temos de fazer um grupo de 

trabalho sobre a portaria? 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Não, não.   
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A Comissão de Política, a partir do parecer 

jurídico, irá discutir a portaria.  Foi isso que disse o 

Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Não. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Acho que não. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Eu fui bem claro 

quando da discussão do voto da relatora sobre a portaria.  

Estou voltando a uma questão sobre a qual já me 

posicionei.  Repito:  a análise da portaria não é 

estritamente jurídica.  A análise da portaria irá somar a 

impressão jurídica da consultoria mais uma avaliação de um 

grupo técnico de estudo, reflexivo, chamando o Conade para 

isso.  Foi essa a minha proposta. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Não. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Sr. Presidente, a 

minha proposta é essa.   Se não foi assim entendida na 

Comissão de Política, eu a apresento agora. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Só que aí, Presidente, 

teremos uma controvérsia.  A relatora da matéria é a 

Conselheira Tânia Garib.   A partir do momento em que se 

cria um grupo se sobrepondo a ela... 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A idéia 

seria colocar para a Comissão de Política discutir o 

assunto e não criar um grupo de trabalho acima da 

relatora.  Senão, vamos ter dois grupos trabalhando sobre 

o mesmo assunto.  A Comissão de Política, independente do 

parecer jurídico. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Mas essa é uma 

prerrogativa da relatora, não é do Plenário.  O Plenário 

só pode deliberar sobre o relatório da relatora, que tem 

de ser conclusivo.  Quem a relatora vai ouvir e consultar 

é prerrogativa dela. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Só quero dar um 

esclarecimento:  uma coisa não invalida a outra, dentro da 

concepção do que está falando o Conselheiro Eduardo. 

Pode se fazer as duas coisas simultaneamente, 

considerando a definição da Conselheira Valdete de se 

estabelecer um cronograma.  Se há vontade política e 

técnica que se resolva esse problema, se é necessário para 

o país resolver o problema de ter modalidades de 

atendimento, podemos fazer um somatório de esforços e, em 

30 dias, fazer as duas coisas.  Não está mais escondida a 

matéria.  Desde março ela circula por todos os Estados, em 

todas as entidades.  Agora é preciso identificar quem são 
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os representantes legais para discutir esse tema, sentar-

se a uma mesa e discuti-lo.   

Penso que essa questão não deveria ser exclusiva 

do CNAS, deveria ser tratada junto com a SEAS, dentro 

desse princípio.  Espanta-me o que ouvi aqui sobre a 

posição do Conselheiro da SEAS no Conade.  Não duvido, mas 

me espanta porque estamos construindo um processo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Creio que vamos 

esclarecer tudo isso à tarde, com a presença da 

Secretária.  Inclusive poderemos saber o nome do 

Conselheiro. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Assim, proponho ao 

Conselheiro Eduardo aprimorar a proposta que está aqui e 

façamos uma única proposta.  E é possível fazer isso em 30 

dias, desde que haja vontade política e disponibilidade 

das entidades. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Só podemos fazer isso 

com a presença da Secretária Wanda.  Não podemos estipular 

o prazo de 30 dias aqui, se, por lei, ela pode baixar a 

portaria sem ouvir o CNAS.  Vamos fazer como o CNAS sempre 

fez:  à tarde, vamos debater com a Secretária Wanda e ver 

qual o prazo que podemos ter em relação à matéria.  São 

duas questões.   
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Eu não discordei do Conselheiro Eduardo Barbosa, 

mas são duas coisas em relação à portaria.  Primeiro, 

juridicidade e legalidade.  E é isso que a Consultoria 

Jurídica vai nos responder.  Eu disse ao Conselheiro 

Leovane que sobre o mérito seremos embasados pela 

relatora.  E nisso nosso Regimento é claro.  O que estamos 

esperando da Consultoria Jurídica é uma resposta que nos 

diga se houve alguma intromissão devida ou indevida.  Só 

isso.  Quanto ao mérito, os nobres Conselheiros e a 

relatora podem discutir a qualquer momento, e não só na 

Comissão de Política, pode ser na de Normas, na de 

Financiamento, onde quer que seja, ouvindo quem as 

comissões acharem que devem ouvir. 

Agora, uma coisa está dissociada da outra:  o 

parecer jurídico não tem nada a ver com a elaboração da 

câmara. 

A partir do momento que determinarmos que a 

câmara é que vai discutir, acabamos com a relatora.  A 

Conselheira Tânia é a relatora do processo.  Se for 

estipulado um cronograma da câmara, quem estará pautando a 

matéria na ordem do dia do Conselho é V.Sa. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Eu gostaria 

de fazer uma sugestão:  que a Conselheira Tânia, na 

condição de Coordenadora da Comissão de Política e 

relatora da matéria, à tarde apresente à Secretária Wanda 
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uma proposição, contemplando as considerações do Deputado 

Eduardo Barbosa. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Quero inverter um pouco sua 

proposição.  Prefiro conversar com a Secretária quando ela 

chegar, definir as datas e trazê-las ao plenário depois.   

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Todos os 

Conselheiros concordam?  (Pausa.) 

Aprovado. 

Continua com a palavra a Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB – O segundo assunto tratado na 

Comissão de Política foi a proposta de agenda da Comissão 

de Política para 2000.  Essa agenda deve ser consolidada 

com a das demais comissões, e a Secretaria Executiva, 

junto com a vice-presidência, tentaria consolidar a agenda 

do CNAS. 

Outro assunto polêmico é o que diz respeito ao 

critério de partilha. 

Temos a Resolução nº 339, de 7 de dezembro de 

1999, pela qual o CNAS aprovou os critérios de partilha 

para os recursos do ano 2000.  Exceto os novos 

Conselheiros, todos se lembram da exaustiva discussão e do 

grande trabalho que fizemos para não aprovar critérios que 

prejudicassem qualquer Estado brasileiro, mesmo 
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reconhecendo que existem Estados que necessitam de mais 

recursos do que aqueles recursos que recebiam. 

Um artigo da Resolução nº 339 diz que a SEAS 

deve encaminhar, no primeiro semestre de 2000, ao CNAS, 

para aprovação, os novos critérios de partilha para o ano 

2001.  Em função desse artigo da Resolução nº 339, a SEAS 

constituiu na Comissão Tripartite uma câmara técnica, 

composta por técnicos da SEAS, representantes dos 

Municípios, o Congemas, representantes dos Estados, o 

Fonseas.  Os municípios, reunidos na sua primeira reunião 

de diretoria como Congemas, em 17 de março, deliberaram 

que seria precipitado nós propormos um novo critério de 

partilha para 2001, tendo em vista que nem sequer havia 

sido avaliado o resultado do critério de partilha passado;  

que sequer os Estados que receberam o plus tiveram um 

monitoramento adequado para se verificar o resultado.  E, 

pior que isso, os Conselheiros antigos lembram que quando 

fizemos a avaliação do documento do IPEA, este documento 

tinha falhas terríveis em termos de indicadores sociais, e 

foi dito pelo IPEA que as falhas ocorreram por falta de 

dados censitários no nosso país.  Cito como exemplo a 

Região Norte, que não tinha pesquisa de população rural, 

que não tinha pesquisa de população de deficiente. Nesse 

estudo de critérios de partilha, apareciam as regiões e 

seus respectivos Estados, no entanto, quando chegou na 

Região Norte, constava só Região Norte, sem nenhum Estado.  

Isso foi alvo de grande crítica dos Estados daquela 
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região, pois diziam que lá não havia Estados, somente 

região. 

Em razão de não termos dados atualizados, o IPEA 

não atualizou nenhum dado, só houve uma PNAD 98 que 

continua não trazendo todos os dados que precisaríamos 

ter;  considerando que no ano 2000 teremos o censo, que 

deve verdadeiramente atualizar os dados da nossa 

população, o Colegiado de Gestores levou para essa câmara 

técnica a firme posição de que não deveríamos fazer novo 

critério de partilha para o ano 2000.  A mesma posição foi 

apresentada pelo Fonseas.  Esses dados foram trabalhados e 

foi elaborado um documento, já distribuído aos senhores, 

que mostra o que a câmara técnica executou, e ao final 

essa mesma câmara técnica apresenta conclusões e 

recomendações. 

A SEAS cumpriu seu papel.  Tinha de mandar no 

primeiro semestre uma proposta.  Quem define, quem vota é 

o Conselho, não é a Comissão Tripartite.  A Tripartite tem 

a função de detalhar questões operacionais, mas não votar.  

Ela pode pactuar, como fizemos com relação a essa 

situação, mas quem vota, quem faz alteração na Resolução 

nº 339 é o CNAS.  Para subsidiar o CNAS a recomendação da 

CIT é a que está aqui apresentada: “1. Manter os critérios 

de distribuição de recursos estabelecidos no artigo 1º da 

Resolução nº 339, de 7 de dezembro de 1999, do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS do ano 2000 para o 

ano 2001, inclusive no que se refere aos percentuais 
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estabelecidos para os Estados e para o Distrito Federal 

constantes do anexo da citada resolução, aguardando a 

realização de novos estudos, pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social/SEAS, baseados nos dados censitários da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística/FIBGE, necessários para adequação de novos 

critérios de partilha.  

2. A aplicação dos recursos orçamentários 

adicionais ao SAC destinados aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, ao longo dos exercícios de 2000 

e 2001, deve dar prioridade às  metas estabelecidas nas 

Agendas Sociais.  

3. Os recursos adicionais de caráter nacional 

devem ser alocados prioritariamente nos Estados que 

alcançarem melhores resultados nas respectivas Agendas.  

4. Definir indicadores de avaliação de gestão, 

de qualidade de serviços e de resultados junto aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Estes 

indicadores serão adicionados àqueles utilizados no ano 

2000 na repartição dos recursos, visando a uma 

distribuição mais equânime dos mesmos.  

5. Identificar o valor dos recursos destinados 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ao  co-

financiamento, para a implementação da Política de 

Assistência Social, dado importante na avaliação da 

aplicação e do controle dos referidos recursos.  
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6. Avaliar, junto aos Estados que tiveram 

recursos adicionais concedidos no ano 2000 (plus),  os 

resultados alcançados na sua aplicação (impacto social). 

Eu não acho procedente que votemos de afogadilho 

essa questão hoje.  Penso que cada Conselheiro deve se 

debruçar sobre o que aqui está aí e essa matéria entrar em 

votação na próxima reunião.  Neste Conselho estão 

representados a sociedade civil e o Governo.  Nesses 30 

dias, quem quiser que faça consultas, mas os Conselheiros 

tragam na próxima reunião os seus pareceres sobre esse 

item para que possamos votá-lo. 

Essa é a posição que também apresentamos na 

Comissão de Política, com a qual concordaram. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Tem a 

palavra a Conselheira Valdete. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Concordo com a 

relatora nesse aspecto e chamo a atenção para o fato de 

que desde o ano passado, não só o CNAS, mas a Comissão 

Tripartite, tem se debruçado sobre essa matéria para que 

possamos fazer essa discussão da melhor maneira possível.  

Porém, quando se trata de critérios de partilha  − e é a 

primeira vez que se faz isso −, não é assunto fácil de 

encaminhar. 

Chamo a atenção para o fato de que a Comissão 

Tripartite, na sua última reunião, para aprovar esse 
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parecer que os senhores receberam, travou um longo debate.  

Ficamos praticamente a metade da reunião debatendo esse 

trabalho, para chegarmos à pactuação dos pontos que estão 

aí apresentados.   Agora, a Tripartite só tem 

representante dos governos, dos gestores:  gestor 

nacional, estaduais e municipais.  Como cabe ao CNAS, na 

condição de conselho paritário e deliberativo,  tratar 

desse assunto, é muito importante o encaminhamento que a 

relatora dá no sentido de que o Conselho como um todo 

tenha mais tempo para discutir a questão. 

Coloco-me à disposição, na condição de 

representante dos Estados, para contribuir em qualquer 

discussão que precisarem.  Como já estamos debatendo esse 

assunto há algum tempo, estou à disposição. 

Os pontos aqui apresentados sofreram grande 

discussão para sua pactuação, repito.  O fato de não 

termos ainda um censo atualizado dificulta muito.  Outro 

ponto importante a destacar é que não temos indicadores 

próprios da Assistência Social.  Na realidade, os 

critérios foram elaborados utilizando indicadores gerais 

apresentados pelo censo.  Há uma certa precariedade no que 

se refere aos indicadores da Assistência Social.  Mais 

ainda: quando os critérios de partilha foram aprovados por 

este Conselho, treze Estados tiveram aumento nos recursos 

destinados ao SAC. E esses Estados estão procedendo ao 

critério de partilha  − parece-me que há um ainda que não 

realizou os critérios de partilha dos recursos da União, 
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estando em fase de conclusão.  E esses Estados encontram 

dificuldade para fazer isso, até em razão da falta desses 

indicadores. 

O CNAS poderia propor, na Comissão de 

Financiamento, uma discussão mais aprofundada a respeito 

de critérios de partilha.  

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Com a 

palavra o Conselheiro João Batista. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Não querendo me 

antecipar ao relatório da Comissão de Financiamento, mas 

eu gostaria de saber como se pretende manter os critérios 

de distribuição de recursos, recursos esses que, como 

ficamos sabendo ontem, têm um limite  − e estão presentes 

os Conselheiros Eugênio e Charles que podem confirmar essa 

informação −, que será o mesmo do ano de 2000.  Vamos 

dividir o quê?  Ontem, nos foi dito na Comissão de 

Financiamento que existe um limite de recursos para a 

Assistência Social que está limitado ao recurso do ano de 

2000.  Não vai haver expansão orçamentária, em princípio. 

Então, vamos discutir um critério de partilha sem nenhuma 

expansão? 

 

TÂNIA MARA GARIB – Não é isso que estamos 

falando.  Estamos querendo suspender a alteração de 

critérios de partilha para o ano 2001.  Está se fazendo 
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alguma recomendação, porque pode cair do céu.  Eu quero 

lembrar um fato aos senhores, Conselheiros antigos:  

quando aprovamos os critérios de partilha, exigimos que a 

planilha viesse anexa, com a distribuição dos percentuais 

por Estado, exatamente para que, se caísse do céu algum 

dinheiro, se as emendas tão batalhadas na Comissão de 

Seguridade Social fossem aprovadas e não fossem 

contingenciadas  − como estão no momento −, esses recursos 

pudessem ser distribuídos para todos os Estados.  Lembram 

disso?   Não foi isso que pactuamos? 

Nossa proposta é ficar como está.  A CIT 

pactuou, no caso de haver sobras em algumas situações, 

como aplicar essas sobras.   A Tripartite pode pactuar, 

nós estamos de acordo com essa proposta.  No entanto, não 

é a Tripartite que vota, o CNAS tem o direito de concordar 

ou não com essas recomendações. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Ficou 

claro, Conselheiro? 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO – Ficou claro. São 

extremamente coerentes as conclusões e as recomendações.  

Eu só quis colocar uma pimenta a mais na discussão. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A proposta 

da Conselheira Tânia, pela Comissão de Política, é a 
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retirada da discussão, ficando pautada a votação para a 

próxima reunião. 

Em votação a proposta.  (Pausa.) 

Aprovada a proposta. 

O próximo ponto, Conselheira. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Pelas considerações do 

Conselheiro Charles, ainda há a questão dos prazos legais. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Esse prazo 

é para o orçamento. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Mas o critério de 

partilha também tem prazo, pela resolução.  Leia a 

Resolução nº 339, por gentileza. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Tem o prazo 

da SEAS apresentar ao Conselho, que teria de ser no 

primeiro semestre.   

 

TÂNIA MARA GARIB – Só lembro ao Conselheiro 

Marco Aurélio que aprovamos os critérios de partilha para 

o ano 2000 dia 7 de dezembro de 1999.  O que é aprovado é 

o orçamento, e lá consta o SAC, com 341 milhões.  O 

detalhamento é que seria essa parte dos critérios de 

partilha.  É óbvio que quanto mais rápido pudermos fazer, 

melhor. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO – Nobre relatora, o prazo 

é julho.  Sei que no orçamento está o SAC.  Se o Conselho 

quiser deixar no orçamento só o SAC, como vamos saber o 

que vai para cada Estado?  Por isso temos de aprovar com a 

tabela anexa, para que nem a SEAS nem ninguém use o 

dinheiro, a não ser como está na tabela.  Não foi isso o 

que acordamos? 

A única garantia que temos, salvo engano, é a 

tabela. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Enquanto a resolução 

não for modificada, vale a que está em vigor. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Sei disso, Conselheiro 

Charles.  O que estou dizendo é que em julho temos de 

votar de qualquer forma. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Perfeito. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Mas a 

proposta é exatamente essa:  que seja apreciada na reunião 

de julho. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Temos que estar 

atentos à LDB também, Marco Aurélio.  Havia proposições na 

LDB dessa previsão de orçamento ser antecipada com 
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critérios de partilha.  Não sabemos como ficou no 

relatório final, porque se isso for acatado assim, vamos 

ter de ter urgência. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Há uma legislação em vigor e 

a SEAS não falhou porque encaminhou a proposição ao CNAS. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A 

proposição é que será votada, não a legislação em vigor, 

que continua vigendo até a próxima reunião. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Só que não pode 

ultrapassar o mês de julho. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Eu gostaria de recomendar que 

fosse reativado o grupo de trabalho sobre critérios de 

partilha.  Que os Conselheiros encaminhassem a esse grupos 

suas sugestões, suas dúvidas, no decorrer desse mês, para 

que venha a matéria para votação na próxima reunião 

plenária em forma de relatório. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Fica então acertado que 

na reunião de 17 e 18 de junho vamos votar o critério de 

partilha. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Indago à 

Conselheira Tânia:  quem compõe o grupo de trabalho sobre 

critério de partilha? 

 

TÂNIA MARA GARIB – As Conselheiras Ângela, 

Fátima e eu. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Então, o 

grupo de trabalho sobre critério de partilha trará o 

relatório na reunião de julho. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Desde que receba as sugestões 

dos senhores. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Fica 

deliberado que na reunião dos dias 17 e 18 de julho será 

feita a discussão e  votação desses critérios.  E o grupo 

de trabalho, composto pelas Conselheiras Tânia, Ângela e 

Fátima, deverá receber sugestões dos Conselheiros, para 

poder apresentar o relatório final na reunião dos dias 17 

e 18 de julho. 

Com a palavra a Conselheira Tânia, para concluir 

seus informes. 

 

TÂNIA MARA GARIB – O último ponto foi a 

realização da III Conferência Nacional de Assistência 

Social. 



 106 de 183 

Já discutimos várias datas, analisamos os 

diferentes fatores que têm implicação na realização da 

Conferência, como o caso de os municípios que estarão com 

novos dirigentes e, em conseqüência, haver necessidade de 

um tempo maior para eles se organizarem, devido a essa 

situação.  Por isso, sugerimos o final de setembro de 

2001, nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro.  No dia 25, à 

noite, seria a abertura; 26, 27 e 28 a realização da 

Conferência. 

Para apresentarmos essa data aos senhores, a 

Soraya já fez uma consulta para ver a disponibilidade de 

estar vago o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

Estamos apresentando propostas e precisamos que 

os Conselheiros dêem mais sugestões. 

Propomos como tema da Conferência “Política de 

Assistência Social − até onde chegamos”. 

Se alguém sugerir, também podemos colocar que 

metas temos a alcançar. 

Precisamos agora definir as comissões de 

trabalho.  Delas farão parte os Conselheiros, técnicos da 

SEAS e funcionários do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Discutimos 

ontem essa matéria.  Devemos ter, à tarde, a definição da 

comissão organizadora, com os membros das comissões.  Cada 

Presidente de Comissão deverá fazer a indicação de nomes, 

para fecharmos à tarde a comissão organizadora da 
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Conferência.  Também ficou deliberado que eu discutiria 

com a presidência os nomes dos servidores que comporão 

essa comissão.  Ainda nesta reunião devemos sair com essa 

comissão formada, para discutirmos o desenrolar da 

Conferência. 

Repito:   sugiro que, à tarde, os Presidentes de 

comissão tragam a indicação dos nomes dos Conselheiros que 

farão parte da comissão organizadora, para que sejam 

homologados pelo Conselho. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – A título de 

esclarecimento, até para os Conselheiros que fazem parte 

da Comissão de Financiamento:  ainda não discutimos na 

comissão a coordenação dela.  É importante ressaltar que 

estou como coordenador ad hoc, mas sem termos discutido 

isso anteriormente.   

Ontem, quando eu estava saindo, fui convidado a 

participar da Reunião Ampliada da Presidência.  Como eu 

era o único da Comissão de Financiamento que estava aqui, 

fui chamado.  Então, esclareço aos Conselheiros que não 

discutimos a coordenação da Comissão.  E eu estou ad hoc 

porque não houve deliberação da Comissão a esse respeito. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – A 

propósito, o senhor já pode falar sobre os informes da 

Comissão de Financiamento. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO – A coordenação da 

Comissão de Financiamento cabe à sociedade civil, pela 

nossa divisão. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Lembro aos 

Conselheiros que devem assinar o livro de posse do 

Presidente e do Vice-Presidente antes de saírem. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – A Comissão se reuniu 

ontem. É importante esclarecer que na Reunião Ampliada da 

Presidência foi... 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Antes 

disso, devemos colocar em votação se foi deliberada a data 

de 25, 26, 27 e 28 para a realização da III Conferência 

Nacional de Assistência Social.  (Pausa.) 

Aprovado. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Estiveram presentes na 

reunião da Comissão os seguintes Conselheiros:  Gilson 

Assis Dayrell, Eugênio Guilherme Himmen, Charles Roberto 

Pranke, João Batista Lima Filho, e na condição de apoio, 

Maria das Mercês Carvalho. 

Foi convidado para participar da reunião o Sr. 

Inácio Augusto Barbosa, responsável pelo PPA, na SEAS, e 

César Giraldes, responsável pela gestão do Fundo. 
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Inicialmente, pedimos que fosse esclarecido como 

está o PPA e nos informaram que há 6 programas vinculados 

diretamente ao Fundo:  erradicação do trabalho infantil; 

atenção à criança, que assegura o atendimento a crianças 

carentes de zero até 6 anos, em creches e pré-escolas;  

atenção à PPD; combate ao abuso e à exploração sexual de 

crianças e adolescentes; Brasil Jovem, que são os Centros 

da Juventude, e gestão da Política de Assistência Social, 

ações-meio.  São os seis programas que estão dentro do 

PPA.   

Foram debatidos esses pontos e há uma série de 

informações no relatório distribuído aos senhores. 

O encaminhamento que estamos dando é que essa 

apresentação seja feita aqui no Plenário, porque 

acreditamos que para a questão do financiamento a 

referência do PPA é o grande norteador do processo de 

acompanhamento, tanto da LDO como do orçamento 

propriamente dito.  Nossa proposta é que haja um momento 

para debatermos no Plenário o PPA, inclusive isso faz 

parte da dinâmica do trabalho, pois já acordamos que no 

início de cada reunião deveria haver uma exposição sobre 

assunto do nosso interesse. 

Concomitantemente, acreditamos que o CNAS terá 

melhores condições de fazer melhor monitoramento, 

acompanhamento e controle de toda a execução orçamentária 

e demais aspectos. 



 110 de 183 

Também discutimos critérios de repartição dos 

recursos, mas ficamos sabendo que essa matéria era objeto 

de discussão na Comissão de Política, conforme já relatado 

aqui. 

Sobre o orçamento de 2001, houve um informe já 

comentado há pouco pelo Conselheiro João Batista.  O César 

Giraldes, responsável pelo Fundo, nos comunicou que o 

orçamento veio recentemente da SOF para o órgão que o 

César coordena, e nos informou que os valores do orçamento 

deste ano ficaram exatamente iguais ao do projeto de lei 

encaminhado pelo Executivo para o Legislativo no ano 

passado.  Ficou o valor igual, sem as emendas.  Igual ao 

PL do ano passado. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – O Conselheiro poderia 

repetir, por favor? 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – O Dr. César Giraldes, 

gestor do Fundo, informou que o limite orçamentário para 

2001 que veio da SOF tem valores iguais ao projeto de lei 

do Executivo do ano passado.   

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Isso significa que a 

recomposição feita no Congresso não saiu do Executivo?  

Vamos ter de fazer de novo? 
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CHARLES ROBERTO PRANKE – No orçamento de 2001, 

que veio da SOF, não foram consideradas as emendas.  Foram 

considerados os valores constantes no PL orçamentário de 

2000. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO – Isso significa que para 

2001 não temos o dinheiro específico para os programas... 

Eu pediria a V.Sa. o seguinte:  à tarde, quando 

a Secretária Wanda estiver presente, temos de esclarecer 

essa dúvida.  Como vamos ter um retrocesso?  Se tivemos 

ganho no ano de 2000... 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – A informação do Dr. 

César é de que ainda vai se tentar negociar um aumento, 

mas o que veio da SOF foram valores idênticos aos do ano 

passado.  Ainda há possibilidade.   

A proposta  − inclusive surgida na Reunião 

Ampliada da Presidência − é que hoje à tarde, quando 

estiver presente a Secretária, apresentemos o pedido de 

que tenhamos as informações orçamentárias antes, para 

podermos interferir com maior brevidade e eficiência no 

processo orçamentário.  Na Comissão avaliamos que essas 

coisas chegam em cima da hora, que sempre é preciso 

encaminhar sem tempo hábil para analisar com maior 

profundidade e fazer as devidas propostas de 

complementação. 
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PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Solicito 

que V.Sa., à tarde, faça essa solicitação em nome do CNAS, 

se tal sugestão for aprovada por todos. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – O prazo para 

encaminhamento do orçamento para o Congresso é até 31 de 

agosto. 

A deliberação da Comissão é que solicitemos ao 

Plenário do CNAS que a SEAS agilize o encaminhamento da 

proposta orçamentária do Fundo para o exercício, uma vez 

que se faz necessário tempo para o cumprimento do item 

VIII do art. 18 da LOAS.   Lembro que na reunião do dia 25 

de maio já se cobrava a proposta orçamentária.  

Solicitaremos, hoje à tarde, que o mais breve possível 

venha ao CNAS a proposta orçamentária, para que possamos 

analisá-la. 

Outro dado que debatemos bastante  − e o 

Conselheiro Eugênio fez bastante destaque em relação a 

isso − é que no acompanhamento da execução orçamentária 

temos recebido só a análise do financeiro.  O que estamos 

propondo ao Plenário é pedir ao órgão gestor que inclua na 

execução também as metas atingidas, isto é, que não venha 

só o financeiro, mas também o número de metas atingidas 

pela execução. Como exemplo, podemos ter 1 milhão de reais 

para atender a 800 mil crianças.  Foram gastos 1 milhão, 

mas não sabemos como isso foi gasto.  Então, vamos 
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solicitar, por recomendação da Comissão − desde que o 

Plenário concorde −, que o relatório de execução seja 

composto de metas/financeiro/executado.  É importante 

frisar que anteriormente já foram feitas solicitações 

nesse sentido.  Estamos querendo ratificar tais 

solicitações e cobrá-las com maior ênfase, porque até hoje 

não foram viabilizadas. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Há dois 

encaminhamentos solicitados pela Comissão de 

Financiamento:  solicitação para que a SEAS agilize o 

encaminhamento da proposta orçamentária do Fundo para 

2001, e que a SEAS também encaminhe relatório de 

apreciação com metas estipuladas e atendidas e o orçamento 

financeiro para isso. 

Em votação as propostas. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como 

estão.   (Pausa.) 

Aprovado. 

Solicito, novamente, ao Conselheiro Charles que 

faça essas ponderações à Secretária Wanda Engel, no 

período da tarde. 

Passo a palavra ao Presidente Marco Aurélio 

Santullo para que encerre a reunião da parte da manhã. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO – Pode suspender a 

reunião e convocá-la para as 14h30min, devido ao adiantado 

da hora. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) – Está 

suspensa a reunião.  Reiniciaremos os trabalhos às 

14h30min.  Lembro novamente aos Conselheiros que precisam 

assinar o termo de posse de Presidente e Vice-Presidente. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Está 

reaberta a sessão. Quero informar aos Srs. Conselheiros 

que se encontra conosco a Secretária Wanda Engel. 

Passemos ao item 8 da pauta.  

Pergunto à relatora Tânia se ela deseja falar 

antes da explanação da nobre Secretária Wanda. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Não, Presidente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo)  - Com a 

palavra a Secretária Wanda. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Quero reafirmar o prazer de 

estar aqui com vocês. Peço desculpas porque estou com 

problemas de sinusite. 

Eu gostaria de saber como ficou a questão da 

portaria. Houve suspensão? 

 

TÂNIA MARA GARIB - O Conselho Nacional recebeu 

um ofício com a resolução do Conade, em anexo o parecer da 

Conselheira relatora. O Presidente encaminhou essa 

resolução do Conade para a Consultoria Jurídica do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, que é o 

órgão jurídico em que o CNAS se respalda. Hoje pela manhã, 

como relatora, propus que enquanto não tivéssemos essa 

resposta não deveríamos votar a questão, até pelas 

afirmações contidas no documento. É interessante que 
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ocorra agora para que tenhamos uma norma daqui para frente 

porque não é o único Conselho de segmento no país; então é 

importante que uma conduta estabelecida agora sirva também 

para os demais segmentos, na ótica deste Conselho. A 

Comissão de Política discutiu que nesse período nós 

deveremos realizar oficinas, convidar pessoas 

especialmente envolvidas com esses três segmentos citados 

na portaria, fazer uma discussão e ter como resultado 

final dessas oficinas as modalidades do SAC, a ampliação 

ou a manutenção ou o estabelecimento das modalidades do 

SAC. A nossa proposta é que quanto mais rápido isso se 

resolver melhor, e a solução virá. Sabemos que para alguns 

situações no país é urgente a aprovação dessas novas 

modalidades, tendo em vista que já estão sendo executadas 

atividades diante dessas novas modalidades. Foi esse o 

desdobramento. Foi retirado de votação hoje. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu acho que isso nos traz um 

problema. Eu também recebi o parecer da Conade. Há aqui 

uma séria questão de autonomia e legitimidade dos 

Conselhos, principalmente no que se refere aos assuntos 

que são comuns a mais de um Conselho, todos eles 

deliberativos. É absolutamente fundamental que tenhamos um 

pronunciamento a respeito disso. Concretamente, a 

Secretaria teria a possibilidade de publicar a portaria, 

mas não fazemos assim, fazemos tudo com a assertiva de 

Conselho, das pessoas mais interessadas, mas isso nos cria 
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uma questão de Conselhos, Conselhos, Conselhos. Repito, é 

a autonomia desses Conselhos. Se sobre cada questão 

decidida pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

sobre o seu próprio orçamento tivermos que ter a 

apreciação de todos os Conselhos, vai ser uma questão 

difícil, principalmente quando houver divergências de 

deliberação entre os dois Conselhos. Mas é um bom momento. 

Eu concordo que devamos ter uma opinião jurídica sobre a 

questão. Estamos nos propondo a fazer essas câmaras 

técnicas, essas reuniões para aprofundar ainda mais essa 

discussão que vem se procedendo desde março. Foi feita na 

Comissão Tripartite, Fonseas, Congemas. Mas questões como 

essas devem sempre ser bem discutidas para que tenhamos 

respaldo na aplicação de normativas, etc. Então nos 

propomos, junto com o Conselho, a fazer essas três câmaras 

técnicas, enquanto caminhamos no sentido do esclarecimento 

jurídico sobre a autonomia dos Conselhos. Essa é uma 

questão séria. 

 Fizemos um estudo na Secretaria sobre co-

financiamento, levantando todos os recursos que a União 

repassou para os Estados, levantando nas leis 

orçamentárias dos Estados quanto estes tinham nos seus 

orçamentos sob a rubrica da Assistência. Estaremos 

apresentando para vocês uma planilha assim que estiver 

pronta. Essa planilha que vocês estão recebendo contém o 

orçamento geral do Estado com a rubrica de Assistência. 

Essa rubrica poderá estar no Fundo de Assistência ou no 
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Fundo da Criança e da Adolescência. Verificamos o 

percentual que essa função assistência tinha no orçamento 

geral do Estado. Estamos querendo fazer isso também para 

os Municípios, para termos a dimensão da força da agenda 

de Assistência Social no conjunto do orçamento dos 

Municípios. Há um cálculo percentual e, ao lado, o total 

de recursos recebidos pelos Estados, tanto gestão estadual 

quanto municipal, repassados pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social. 

A outra tabela a que me referi abriga a caixinha 

desse recurso e diz quanto foi repassado a crianças de 0 a 

6 anos, PPD, idoso, abrigo, Brasil Criança Cidadã, PETI, 

BCC, juventude, renda mínima, etc., qual o valor das 

emendas em cada Estado e qual o total de cada Estado. Eu 

me comprometo a enviar para o Conselho outra tabela que 

discrimina esses valores, porque na atual consta um erro 

referente ao Estado do Piauí. Acho interessante que o 

Conselho, em algum momento, se debruce sobre esses dados 

para ver algo que queríamos comentar quando discutimos 

critérios de distribuição: qual é o esforço do Estado na 

alocação de recursos para área de Assistência Social. De 

qualquer forma, pelos valores se percebe que a 

contribuição do Governo Federal é bem maior do que a dos 

Estados. Em todos os Estados a contribuição do Fundo 

Nacional de Assistência Social supera os recursos 

colocados pelo próprio Estado. Em alguns supera em muito, 

até o dobro. É importante que os Conselheiros tenham esses 
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dados porque eles representam o retrato da importância do 

Fundo Nacional de Assistência Social no financiamento 

dessa área. Dentro do princípio do co-financiamento, 

talvez seja importante fazer gestões no sentido de maior 

percentual de contribuição do Governo Federal, mas também 

um incentivo para que Estados também aumentem o seu 

percentual. Queremos chegar a um universo maior de 

atendimento na área. 

Nessa tabela que eu não passei para vocês eu 

pedi que se fizesse um exercício de verificação do total 

de recursos repassados pelo Fundo, como se colocavam em 

relação à população geral do Estado, em primeiro lugar, 

para termos uma idéia per capita com relação à população 

total. Depois peguei os dados do IPEA sobre índices de 

indigência, sobre famílias com renda per capita abaixo de 

4 salários mínimos, qual era a proporção em cada Estado e 

qual seria o per capita para esse grupo. Porque às vezes o 

Estado tem uma população pequena, e pode parecer um per 

capita alto quando se divide pela população como um todo, 

mas quando se focaliza o grupo de famílias indigentes 

observamos que o per capita não é assim tão alto. É muito 

interessante porque há discrepâncias muito grandes dentro 

de diferentes Unidades da Federação, quer devido a emendas 

parlamentares porque muitos Estados têm emendas de bancada 

que aumentam os recursos do Estado, quer devido à história 

da Assistência Social. Fazer essa análise é um exercício 

interessante. A Comissão de Política do Conselho poderia 
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fazer uma análise disso para ter um parecer do Conselho a 

respeito desses dados. Assim que fizermos o reparo desse 

erro, talvez hoje mesmo, estaremos distribuindo para 

vocês. É interessante que isso se divulgue porque todos 

devem saber o uso dos recursos públicos e a fonte de 

financiamento dos programas. 

A segunda questão que eu gostaria de comentar 

com vocês é o orçamento 2001. Recebemos uma proposta de 

orçamento para 2001 e estamos trabalhando na proposta que 

seja a da Secretaria. Essa proposta de financiamento de 

2001 tem alguns problemas, principalmente quanto à 

erradicação do trabalho infantil: praticamente conserva os 

valores deste ano, mas sabemos que temos metas crescentes 

até 2002. A boa notícia é que o Programa da Juventude teve 

incremento apenas pela vontade do Ministério de Orçamento 

e Gestão; teve um incremento pelo reconhecimento da 

importância do investimento nessa área. Criamos a rubrica 

da situação de risco, população de extremo risco, para que 

tivéssemos recursos para a população de rua, pessoas 

portadoras do vírus HIV, migrantes, todas as populações de 

extremo risco. A perspectiva é de conseguirmos outra 

rubrica nesse orçamento que seja de desenvolvimento 

comunitário, para termos recursos que possam ser 

utilizados para reforçar a criação de novas organizações 

comunitárias, reforçar a gestão comunitária, talvez uma 

escola de gestão. Concretamente, quando vemos o panorama 

da execução da Política de Assistência Social vemos o 
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Governo, vemos a sociedade civil organizada que na verdade 

são ONGs e entidades, e a idéia é reforçar entidades de 

base. Principalmente reforçar a capacidade de gestão das 

lideranças comunitárias. Ter isso no orçamento com rubrica 

própria, mesmo que eles não coloquem muito dinheiro, será 

um avanço na consolidação de uma organização dos 

principais usuários da Política de Assistência Social. 

Já está na Casa Civil o decreto de proposta de 

transformação daquele decreto de filantropia, com a 

sugestão do Conselho de não ter três anos entre o registro 

do Conselho e o atestado de filantropia para as 

organizações de Assistência Social. Exige-se ainda o 

título de utilidade pública federal, que estou negociando 

com o ministro. Na verdade, as dificuldades para se 

conseguir esse atestado duram três anos. O que dá na 

mesma. Estive argumentando com o ministro, ele ficou de 

ver se dava para modificar esse quesito. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Há também o assunto da 

colocação da placa. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Isso está. Nesse decreto, a 

identificação das entidades que têm título de filantropia 

é uma das condições básicas. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Estamos querendo que 

se retire essa obrigatoriedade porque cada um que passa 
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manda colocarmos uma placa. A creche de que tomo conta tem 

placas em toda uma parede. E essas placas custam muito 

caro. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Mas esse é o gasto da 

socialização da informação de que aquela entidade é 

beneficiária de recursos públicos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo)  - Cada um 

que passa? A creche da senhora tem quanto tempo? Os 

governos são trocados de quatro em quatro anos... 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Nossa creche tem cerca 

de 40 anos. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu havia trazido a este 

Plenário a questão do patrimônio. Quero dizer que estamos 

acompanhando esse assunto com o Advogado-Geral da União, e 

possivelmente na semana que vem haverá uma decisão. Assim 

que sair a decisão, vamos encaminhar para este Conselho o 

plano de utilização desse recurso. Conseguimos a 

atualização dos aluguéis, principalmente dos imóveis no 

Rio de Janeiro, e só isso dá para atendermos a Agenda 

Social do Rio de Janeiro de Agente Jovem. Estamos nos 

adiantando um pouco e, pelo menos esse dinheiro, esse 

recurso dos aluguéis, vamos utilizar para programas. Como 

o grande deficitário deste ano é o programa de juventude, 
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estaremos utilizando o dinheiro dos aluguéis em Agente 

Jovem. Estamos atendendo a essa solicitação porque o 

dinheiro já está disponível, mas o plano que deverá 

nortear a destinação dos recursos frutos de alienação, 

venda, aluguel etc. virá na próxima reunião. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO   - A minha dúvida é a 

seguinte: será alienado o patrimônio? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Não. Vamos apresentar um 

plano. A primeira coisa é sabermos se esses imóveis fazem 

parte do patrimônio do Fundo ou do patrimônio da União. De 

qualquer forma, a idéia é que as instalações que têm 

utilidade para serviço social tenham esse fim; aquelas que 

não a tiverem sofrerão o processo de alienação. Por 

exemplo, o terreno da casa Abrigo Cristo Redentor, na 

Cidade dos Meninos, que tem uma área de contaminação de 

40.000 m2, tem 19 milhões de metros quadrados. Isso nos 

proporcionaria uma bela fonte de recursos para o Fundo 

Nacional de Assistência Social. E está localizada em Duque 

de Caxias, uma área mais ou menos central. Estamos 

trabalhando junto com a Saúde para limitar a área possível 

de contágio. Será fechado para balanço, e a idéia é esta: 

o que servir fica, e o que não servir será alienado. Mas 

será elaborado e apresentado um plano de utilização para 

esses recursos, um plano que leve em consideração o fato 

de que virá uma vez só. 
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Outra coisa: há uma dúvida se haverá 

continuidade ou não da ação na área do Entorno de 

Brasília, a ação social prévia ao plano nacional de 

segurança no Entorno. Todas as cidades do Entorno têm um 

núcleo de apoio à família, um grupo de agentes jovens, e 

estamos tentando a erradicação do trabalho infantil, o 

PETI. Há cidades pólos onde temos pessoal que assessora as 

prefeituras na elaboração de projetos e no gerenciamento 

desses planos. Uma das coisas importantes que se viu é que 

há áreas de tecido social absolutamente enfraquecido - em 

que nem o Governo tem a capacidade de gestão, nem há a 

organização da sociedade civil - que demandam quase uma 

assessoria in loco, porque do contrário é dinheiro que vai 

para o ralo, sem poder de gestão e execução desse recurso. 

Eu gostaria que o Conselho um dia pensasse sobre 

isso, porque sempre pensamos na política pública de 

Assistência Social e vemos o papel de cada um dos atores 

sociais, do segmentos, etc., e normalmente temos planos 

estratégicos de fortalecimento da sociedade civil. Nos 

meus poucos anos de Governo tenho visto que é preciso um 

plano forte, de fortalecimento da área de Assistência 

Social dos governos municipais e estaduais, quero dizer, 

se quisermos que cada um cumpra o seu papel é preciso que 

as preocupações sejam relativas ao fortalecimento tanto da 

sociedade civil quanto dos gestores da Política de 

Assistência Social; é uma questão bastante séria. 

Finalmente, eu gostaria de falar com vocês sobre o PETI 
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em Pernambuco. A Cristina já apresentou para vocês as modificações 

do PETI, mas Pernambuco é o Estado que tem o maior número de 

beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tem 

73 mil metas, é quase a metade do volume de recursos nacional. Nós 

pedimos que Pernambuco fizesse um plano de adequação às novas 

metas, sem que o recurso saísse do Município, até 1º de janeiro de 

2001. Quer dizer, em 1º de janeiro de 2001, as novas regras seriam 

aplicadas em todo o país. O Governo do Estado de Pernambuco 

apresentou uma proposta de adequação desse plano, mas a Associação 

dos Municípios não aceitou e apresentou outra proposta em que nada 

muda até dezembro. A partir de dezembro ainda não sabemos como 

ficará. Essa questão de programas nacionais com execução regional 

é complicado. Estarei me encontrando em Pernambuco com o 

secretário, com a Associação de Prefeitos, para estudarmos como 

fica essa questão que é nevrálgica.  

Eu gostaria de dividir essa preocupação com o Conselho. 

Temos regras nacionais, mas há um foco em Pernambuco que não 

aceitou as regras. Enfim, será alguma coisa negociada; tanto foi 

negociado que demos um ano inteiro para que houvesse essa 

adequação. Garantiram que o recurso não sairia do Estado nem do 

Município, mas mesmo assim há resistências. Todos os outros 

Estados já se adequaram. Então é alguma coisa que vamos novamente 

negociar, mas a idéia é que em 2001 comecemos com as novas 

modalidades. Pelo plano do Estado de Pernambuco daria para 

atendermos a cerca de 100 mil crianças entre área urbana e área 

rural, mas com a proposta da AMUP só chegaremos a 83 mil crianças. 

Há algumas situações que temos que estudar. Este é o impasse: 
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todos os outros Estados já se adequaram; existe uma dificuldade de 

lidarmos com essa questão em Pernambuco. 

Essas eram as principais questões que gostaria 

de trazer para vocês hoje. Estou absolutamente aberta a 

questões, observações, etc. 

 

 TÂNIA MARA GARIB -  Eu só queria acertar essas 

duas situações, Secretária. A primeira é a confirmação da 

possibilidade de fazermos essas oficinas, essas câmaras 

técnicas este mês, até a próxima reunião do CNAS. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Essa é a proposta. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  A segunda questão é a 

Conferência Nacional, que comentamos hoje pela manhã com 

os Conselheiros. Apresentamos a possibilidade de ela se 

realizar no final de setembro de 2001, porque haveria um 

prazo razoável para que Municípios e Estados realizassem 

as suas conferências. Como a conferência sempre é 

realizada Conselho Nacional e órgão gestor, talvez 

possamos pactuar essa questão também. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com certeza. Podemos formar 

logo uma comissão mista para fazer todo o planejamento. 

Vamos designar e repassar os nomes para vocês. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  E essas câmaras técnicas, 
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poderíamos em outra ocasião ou após a reunião já 

estabelecer um cronograma para que todos sejam informados 

e possam participar? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Tudo bem. Está certo.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo)  - Nobre 

relatora, eu não entendi bem e estava questionando com o 

Presidente Brito, que estava no exercício da presidência. 

Vossa senhoria está propondo então que se realizem as 

câmaras técnicas e que se vote a portaria na próxima 

reunião? É isso? (Pausa.) 

Todos os Conselheiros estão de acordo? (Pausa.) 

Então está certo. 

Com a palavra, o Conselheiro Charles, que tem 

ponderações a fazer à nobre Secretária sobre a Comissão de 

Financiamento. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Dois aspectos 

importantes foram debatidos ontem na Comissão de 

Financiamento, trazidos aqui e aprovados para serem 

levados à Secretária neste momento. Primeiro, o que se 

refere ao acompanhamento orçamentário. Trimestralmente são 

enviadas as informações. A Plenária do CNAS propôs e 

referendou uma correspondência já encaminhada - parece que 

houve um debate a esse respeito no final de 98, de acordo 

com o qual junto a esse acompanhamento orçamentário, esse 
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relato, viessem não apenas as despesas financeiras, mas 

também as metas físicas, ou seja, que no relatório que vem 

ao plenário do CNAS trimestralmente fossem incluídas 

também as metas físicas atingidas no período do relatório. 

Então a Plenária do CNAS hoje pela manhã destacou e 

reforçou essa solicitação para que seja incluso nesse 

relatório trimestral. 

O segundo aspecto se refere ao orçamento de 

2001. Nós sabemos que os prazos existem, que têm que ser 

encaminhados os orçamentos.  Inclusive o Dr. César nos 

informou ontem na Comissão que veio da SOF recentemente, e 

deve ser enviado para o MOG, e estamos com certa urgência 

dessas informações, desses produtos para analisá-los. Não 

conheço o histórico, são informações que me foram 

passadas, segundo as quais normalmente essas questões 

orçamentárias são debatidas pelos Conselheiros em curto 

espaço de tempo. Estamos solicitando que haja certa 

urgência para que consigamos contribuir com o processo, 

para que amanhã não tenhamos que decidir de um dia para 

outro. 

Fora esses aspectos, ocorreu-me uma idéia e eu 

gostaria de deixar uma sugestão à Plenária do CNAS, e não 

é exclusivamente sobre a sua fala. A Conferência Nacional 

vai se realizar mesmo em setembro de 2001.  Eu proponho 

que façamos uma reunião ampliada mais para o final do ano, 

ocasião em que discutiríamos e daríamos as base para os 

Municípios e Estados levarem adiante; debateríamos os 
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eixos temáticos que ainda não foram definidos, mas que a 

comissão vai ter que trabalhar, e nessa plenária ampliada 

já iniciaríamos o debate e provocaríamos o empenho de 

Estados e Municípios. Penso que daria uma certa direção 

àquilo que de fato queremos alcançar como resultado da 

conferência. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Eu sugiro 

que a proposta do Conselheiro Charles seja encaminhada à 

Comissão de Política para ser avaliada na próxima reunião. 

Com a palavra Conselheira Valdete. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS - Fico muito contente 

ao ouvir a Secretária dizer que está solicitando abertura 

de uma rubrica para a população de extremo risco, porque 

pela primeira vez teremos algum recurso do Governo Federal 

destinado a esse segmento, pois temos dificuldade para 

operacionalizar essas ações.  

Por outro lado, eu acho que a situação de 

Pernambuco é preocupante porque quando a SEAS propôs as 

novas alterações no PETI, todos os Estados discutiram. O 

meu Estado especialmente, o Mato Grosso do Sul, foi um dos 

primeiros a ter o PETI. Fizemos um esforço bastante grande 

no sentido de nos adequar, mesmo fazendo observações, 

críticas à forma como foi conduzido e as adaptações que 

tivemos que fazer, mas já estamos fechando todo esse 

processo no sentido de nos adequarmos às novas 
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reformulações propostas pelo Governo Federal. Deve haver 

realmente um empenho para que todos os Estados estejam de 

acordo com a proposta, porque senão como vamos explicar 

que um Estado não se adaptou, não quer se adequar, 

enquanto os outros Estados vão fazendo o possível para se 

adaptar às novas normas? Quero deixar isso registrado 

porque podemos voltar ao que era antes. E este é um 

assunto que está em pauta ainda. Sábado mesmo, em 

entrevista que eu dei, indagavam por que a redução do 

PETI, o que significava isso, qual o impacto para a 

família. Esse é um programa federal que na realidade é 

coordenado e supervisionado pelos Estados, mas quem de 

fato executa e pode proporcionar o objetivo e o alcance a 

que se propõe são os Municípios, pois é quem acompanha o 

dia-a-dia, tem comissões locais, enfim, são as pessoas que 

estão no Município. Há até a proposta de que essas 

famílias que recebem esse benefício sejam inseridas na 

rede sócio-assistencial daquele Município. Tem que haver 

uma discussão profunda nesse sentido, e que não façamos 

regras diferentes para os Estados. Quero registrar esse 

ponto. 

Com relação à proposição das oficinas 

encaminhada à Comissão de Política, vamos discutir 

realmente na Comissão, mas quero aproveitar a ocasião para 

ponderar, já que temos pouco tempo - a próxima reunião é 

dia 17 de julho, temos um mês para fazer essa oficina -, 

que possamos constituir uma oficina que tenha 
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representação dos Estados, dos Municípios, dos Conselhos 

setoriais - acho que vai ter que ser uma única oficina com 

todas essas representações - e anunciar para essas 

instâncias que as pessoas que participarem possam 

contribuir já trazendo discussões originados em cada 

Estado sobre a portaria. Todos os Estados estão discutindo 

esse assunto. Particularmente com relação ao Fonseas, eu 

fiz um ofício dirigido aos gestores estaduais pedindo que 

o encaminhassem a todos os secretários de Assistência 

Social, de Pessoas Portadoras de Deficiência, de Idosos, 

de Crianças e Adolescentes para que esses Conselhos 

discutam e emitam a sua opinião. Os secretários estaduais 

tomaram conhecimento, a relatora recebeu algumas 

sugestões, e deve haver uma providência imediata da SEAS e 

do CNAS para que seja realizada essa câmara técnica sem 

prejuízo para a votação na próxima plenária do CNAS. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Sobre as metas físicas. Um 

dos temas tanto para a Fonseas quanto para o Congemas é a 

necessidade desse fluxo de informações entre Estados, 

Municípios e a SEAS. Existe uma definição de prestação de 

contas e relatório físico-financeiro, que é a base do 

nosso acompanhamento.  Isso não funcionou muito bem no ano 

passado. No termo de compromisso se dizia que não haveria 

o repasse de recursos se o relatório não fosse enviado. 

Criamos regras, e depois nos questionamos: como o portador 

de deficiência vai ficar sem apoio porque Estado não teve 



 132 de 183 

capacidade de gestão?! É uma decisão difícil de ser 

cumprida. Mas este ano nós vamos cumprir: se o relatório 

físico-financeiro não chegar em três meses após o término 

do trimestre em questão, nós vamos deixar de repassar os 

recursos, porque senão ficamos absolutamente sem condições 

de apresentar relatórios. É um sistema que precisa estar 

azeitado. Estamos instalando em todos os Estados um 

pequeno sistema de computação para que a coisa seja o mais 

simples possível. É só para dizer que evidentemente 

repassamos tudo o que tiver de relatório; mas há 

necessidade de criarmos regras um pouco mais rígidas para 

essa questão da não-prestação de contas por parte de 

Estados e Municípios. 

Quero lembrar que o Fundo teve um dos maiores 

índices de execução orçamentária de todos os órgãos, 

chegou a 99,8% de execução financeira. Esse 0,2 são mais 

de emendas, porque os recursos foram efetivamente todos 

utilizados. 

Sobre a adequação, nós demos o prazo até 

dezembro. Não começamos janeiro sem que as regras estejam 

valendo para todos. Por que a adequação? É um programa que 

pretende chegar a 866 mil crianças, que precisa ter o 

acompanhamento físico e financeiro, então a unidade tem 

que ser a criança, e assim por diante. Vamos conversar com 

a AMUP, mas vamos deixar bem claro que para 2001 começam 

as novas regras para todos; não há nenhuma intenção de 

abrir mão disso. Foi um pacto feito com todos os Estados, 
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todos se adequaram. Pernambuco também terá que se adequar. 

É importante que todos tomem conhecimento desse problema 

de resistência que vamos ter que enfrentar. Demos o prazo 

até o final do ano, e em 2001 começam as regras gerais 

porque senão não teremos a possibilidade de expansão. É um 

programa absolutamente heterogêneo, em um lugar a bolsa é 

“X”, em outro é “Y”, aqui a base é a família, ali é a 

criança.  

Sempre que apresentamos isso fala-se em 

diminuição de recursos. Eu queria mais uma vez lembrar que 

esses recursos só diminuem para a família que tem uma ou 

três crianças, número ímpar: a família de uma criança 

recebia R$ 50,00 e a de duas crianças também. Pernambuco 

estava nesse caso. Havia uma certa escolha de Sofia: em 

muitos casos a família inscrevia uma das crianças no 

programa, porque tanto fazia para ela inscrever uma ou 

duas; então uma ela colocava no trabalho e a outra entrava 

no programa. Tanto fazia ter uma ou duas crianças no 

programa. Esse efeito perverso foi detectado em muitas 

áreas em Pernambuco. Ali se somam a necessidade de uma 

equalização em nível nacional e esse efeito perverso de 

pagar o mesmo recurso para uma ou para duas crianças. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Secretária Wanda, eu 

tive que me ausentar rapidamente e não ouvi a exposição do 

Conselheiro Charles, mas, hoje pela manhã, houve uma 

dúvida aqui e eu gostaria que V.Exa. esclarecesse. Foi 
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prestada a informação na Comissão de Financiamento que o 

orçamento para 2001 seria o mesmo de 2000, sem aquele 

complemento que conseguimos no Congresso. Essa informação 

procede? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - As propostas são sempre sem 

as emendas, quer dizer, é proposta com proposta. Houve um 

certo incremento com relação a isso, mas temos alguns 

problemas, por exemplo, na erradicação do trabalho 

infantil, que receberá os mesmos recursos. Estamos pedindo 

um complemento de 69 milhões; então está com 113 milhões, 

mesmo valor da proposta orçamentária de 2000. E essa já 

está sendo suplementada. Os recursos para 2000 são de 182 

milhões; ou seja, no mínimo seriam 182 milhões se o 

programa parasse, mas houve um compromisso do Presidente 

de que até 2002 chegaríamos às 866 mil crianças. Então tem 

que haver incremento bastante grande de recursos do 

Tesouro ou do Banco Mundial, alguma coisa para se cumprir 

essa meta. No restante não daria para fazer nenhuma 

expansão, mas daria para cobrir as necessidades. Temos 

hoje problemas para cobrir as nossas necessidades e por 

isso precisamos das emendas, porque pagamos dezembro do 

ano passado já com recursos deste ano. Os recursos do ano 

passado eram insuficientes e tivemos que empregar recursos 

de 2000 para honrá-los, o que acarretou certo decréscimo, 

mas ele daria para os doze meses. Por isso pedimos as 

emendas de complementação. Mas concretamente há um 
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problema: o SIAF não recebe nada além daquele valor 

fixado. Estamos em negociação para que a nossa proposta já 

inclua essas necessidades. 

 

Presidente (Antônio Luiz de Brito) - Mais algum 

encaminhamento para a Secretária Wanda?(Pausa.) 

Gostaríamos de agradecer a presença da 

Secretária, sempre trazendo respostas para as nossas 

questões quanto à Assistência Social. Peço ao Conselheiro 

Marco Aurélio que a acompanhe até o elevador. (Risos.) 

 

 WANDA ENGEL ADUAN - Só complementando: vamos 

fazer essas câmaras técnicas, vamos aprofundar as 

discussões sobre a portaria, mas eu gostaria muito que nós 

e o Conselho tivéssemos absoluta clareza de quais são as 

propostas que visam ao usuário e quais são as propostas 

que visam às entidades. Não podemos, com o foco na 

entidade, ser contra algumas modalidades que podem ser 

melhores para os usuários. Então peço uma análise 

absolutamente isenta de propostas, aquilo que na verdade é 

proposta que tem sua visão voltada para a entidade e 

aquela efetivamente preocupada com o melhor atendimento ao 

usuário. É uma premissa que nos guia, e eu gostaria de ter 

o Conselho também com essa premissa guiando as negociações 

para essa portaria. Muito obrigada. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito)- Dando 
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seguimento à nossa pauta, convido o doutor Álvaro Antônio 

Machado para fazer sua exposição. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Boa-tarde a todos. 

Quero mais uma vez renovar a satisfação de estar neste 

egrégio Conselho. Quero cumprimentar o Marco Aurélio pela 

sua reeleição, cumprimentar o Conselheiro Brito, atual 

Vice-Presidente, e a todos da Mesa Diretora. 

Nós já distribuímos o material relativo à 

Comissão Intergestora Tripartite. Conforme solicitação 

feita na reunião passada, em virtude de novos Conselheiros 

estarem assumindo suas cadeiras aqui, fizemos um documento 

que diz respeito a todo o histórico relativo à Comissão 

Intergestora Tripartite e mais detalhadamente um resumo 

dos principais assuntos que durante esse período foram 

objeto de discussão, de pactuação naquela Comissão. 

Seguindo esse roteiro, essa minuta referente ao histórico, 

temos que a partir da Norma Operacional Básica de 99 essas 

comissões foram criadas como espaços permanentes de 

articulação entre os gestores para a operacionalização da 

Política Nacional de Assistência Social. Como foram 

criadas em função da NOB, podemos dizer que foram criadas 

por este Conselho, pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social, ao qual a CIT tem que prestar contas da sua 

atividade. As comissões intergestoras – CIT e CIBs - não 

deliberam sobre aspectos da Política de Assistência 

Social, apenas negociam sobre aspectos operacionais da 
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gestão para que o estabelecido na LOAS, da Política e da 

NOB, e que é objeto de deliberação dos Conselhos, seja 

efetivamente executado. 

A Tripartite vem funcionando desde maio do ano 

passado, e a sua composição compreende três representantes 

da União, indicados pela Secretaria de Estado da 

Assistência Social - SEAS, três representantes dos 

Estados, indicados pelo Fórum Nacional de Secretários 

Estaduais de Assistência Social - Fonseas, e três 

representantes dos Municípios, indicados pelo Colegiado 

Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - 

Congemas. 

 No âmbito de cada Estado, as comissões 

bipartites, CIBs, não são paritárias, e sua representação 

compreende três representantes do Estado, indicados pela 

Secretaria Estadual de Assistência Social ou congênere, e 

seis gestores municipais, indicados pelo Colegiado de 

Gestores Municipais de Assistência Social, Congemas, que 

existe na maioria dos Estados – não há em todos. 

De acordo com seu regimento interno, a 

organização das comissões intergestoras compreende o 

plenário, a secretaria técnica e a câmara técnica, que 

pode ser criada a qualquer momento em função de suas 

necessidades. A secretaria técnica é responsável por todo 

o apoio e não só qualifica as discussões, mas também 

dinamiza e otimiza as deliberações das comissões 

intergestoras. A câmara técnica é constituída por 
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especialistas, técnicos e outros convidados indicados por 

instâncias representados nas comissões e tem por 

competência desenvolver estudos temáticos diversos para 

assessorar e subsidiar as comissões intergestoras em suas 

decisões. Uma coisa importante é que as decisões dessas 

comissões, pela sua importância, são publicadas no Diário 

Oficial da União, no caso da União. No caso das comissões 

bipartites também orientamos que suas decisões sejam 

publicadas nos diários oficiais estaduais. Essa é uma 

maneira de fortalecer e dar maior visibilidade a essas 

decisões. 

De maio de 99 a maio de 2000 foram realizadas 

treze reuniões ordinárias mensais. A primeira se realizou 

no dia 23 de maio de 1999 e a décima terceira no dia 13 de 

maio deste ano. Tivemos a participação da Secretária 

Wanda, que nos prestigiou com a sua presença em diversas 

reuniões plenárias da Tripartite. No caso do Conselho, o 

Presidente do Conselho, Dr. Marco Aurélio Santullo, é 

membro titular da Tripartite. Além disso temos outros 

Conselheiros que também são membros titulares da CIT, como 

é o caso da Conselheira Valdete e da Conselheira Tânia. 

Foram discutidos nesse período diversos assuntos 

e estamos sempre nas reuniões ordinárias dos Conselhos 

para repassar mensalmente as informações principais 

relativas à reunião imediatamente anterior da Tripartite. 

Elencamos aqui algumas discussões como a Agenda Social, o 

programa de atenção à criança de zero a seis anos, o PETI, 
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o BCC, o programa da juventude, a revisão do benefício e 

outros. 

 As resoluções da Tripartite são objeto não só 

de publicação no Diário Oficial mas também são divulgadas 

pela Internet. As resoluções da Tripartite, a ata, que 

chamamos de resumo executivo de cada reunião, o calendário 

de reuniões, a composição, enfim, tudo sobre a Tripartite 

pode ser acessado a qualquer momento na home page do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, no link da 

Assistência Social, sob o nome de descentralização. Essa é 

a maneira mais fácil de enviarmos todas as informações da 

Tripartite para todos os Estados e Municípios. 

Uma coisa importante é que realizamos nos dias 

16 e 17 de março o Encontro Nacional das Comissões 

Intergestoras da Assistência Social em Brasília. Foi o 

primeiro encontro dessa natureza no qual tivemos a 

oportunidade, como está enfocado neste documento, de 

conhecer mais concretamente o funcionamento das bipartites 

e discutir avanços e dificuldade experienciadas pelas 

bipartites. Em especial, tivemos a oportunidade de 

reafirmar a importância das comissões intergestoras na 

operacionalização da Política de Assistência Social. 

Conseguimos alguns avanços nesse período. Todo e 

qualquer assunto levado em pauta por sugestões da SEAS, do 

Fonseas e do Congemas, teve sempre uma pactuação. Não 

tivemos, nesses 13 meses de funcionamento, nenhum assunto 

que fosse colocado em votação. Alguns temas requerem mais 
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de uma reunião para serem pactuados, e tivemos o cuidado 

de chegar a um consenso evitando a votação, que não é a 

finalidade dessa comissão. A comissão deve, realmente, ser 

um fórum de negociação. Entre esses avanços podemos 

destacar: a participação na discussão dos critérios de 

partilha do ano 2000 e 2001; a definição da periodicidade 

dos planos plurianuais de Assistência Social; a 

habilitação de Estados e Municípios ao modelo de gestão; a 

observância do artigo 30 da LOAS, condição para a 

habilitação ao modelo de gestão; compartilhamento na 

revisão de conceitos e na tomada de decisão, etc. É 

importante registrar que muitos dos assuntos objetos de 

discussão da Tripartite ao longo desse período eram da 

alçada de deliberação deste Conselho, do CNAS. E nessa 

ocasião nós sempre os encaminhamos para o Conselho 

apreciar e decidir, com a proposta do posicionamento da 

Comissão Tripartite. 

Neste documento há o anexo 1, com todas as 

resoluções publicadas e as câmaras técnicas constituídas 

desde 99. No anexo 2 estão listados todos os documentos 

encaminhados ao CNAS. Faço este destaque para que os 

senhores e as senhoras Conselheiras observem como alguns 

temas importantes foram decididos por este Conselho a 

partir de proposições da Tripartite. Por exemplo, a 

periodicidade dos planos de Assistência Social, que antes 

eram feitos todos os anos. Além de serem um problema 

burocrático e sério, verificamos que muito dos Municípios 
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tiravam fotocópias de planos anteriores por conta dessa 

exigência anual. A partir da proposição da Tripartite, 

este Conselho decidiu que os planos passariam a ser 

plurianuais, obedecendo ao período de gestão 

governamental. Esse foi um avanço importante. Outra 

questão foram os consensos da CIT sobre novos critérios de 

partilha; alteração na Comissão Intergestora do Distrito 

Federal, que não foi mais exigida porque realmente não 

havia sentido; a proposta de resolução que normatiza o 

artigo 1º da Lei nº 9.720, que estabelece condição para 

que Estados e Municípios cumpram o artigo 30 da LOAS; foi 

feita uma solicitação de regulamentação desse artigo 30, 

todos os Estados foram habilitados pela Tripartite nesse 

período. Nesse momento, o Conselho encaminhou à Comissão 

de Normas assuntos que a Tripartite requereu no sentido 

tanto de deliberação do Conselho como de alguma orientação 

a respeito da composição dos Conselhos estaduais, 

representação do Poder Executivo e Conselhos como 

instância de recursos.  

Durante o processo de habilitação dos Estados, 

verificamos muitos problemas e solicitamos ao Conselho a 

regulamentação a respeito dessas questões e outras 

similares. 

Nesse segundo documento elaboramos alguns 

informes da CIT, com detalhamento de alguns assuntos 

destacados. O primeiro foi o Encontro Nacional das 

Comissões Intergestoras, já citado. Vale ressaltar que 
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entre as propostas apresentadas ao final desse encontro 

uma diz respeito ao Conselho Nacional de Assistência 

Social. Foi proposto que o Conselho fomentasse a discussão 

no âmbito dos Conselhos, tanto nacional quanto estadual, 

sobre a importância do papel das comissões intergestores à 

luz da Norma Operacional Básica 99. 

No último mês de abril, instalamos uma câmara 

técnica que teve como objetivo elaborar um documento com 

indicadores que possam subsidiar a União no 

estabelecimento de critérios de partilha dos recursos 

destinados aos Serviços de Ação Continuada, SAC, a serem 

contemplados no orçamento de 2001. O relatório dessa 

câmara técnica foi entregue à Secretária Wanda Engel, que 

posteriormente o encaminhou ao Conselho Nacional de 

Assistência Social para aprovação. Em maio deste ano, 

fizemos outra câmara técnica com o objetivo de 

operacionalizar a transformação do Fundo de Assistência 

Social em unidade orçamentária, atendendo ao disposto no 

parágrafo único do artigo 30 da Lei Orgânica da 

Assistência Social.  

Vale destacar que a análise da secretaria 

técnica da Tripartite sobre todos os anexos das leis 

orçamentárias deste ano, quando da habilitação dos 

Estados, possibilitou o estudo que a Secretária distribuiu 

aqui hoje e que é um comparativo tanto do orçamento da 

SEAS quanto do orçamento que cada Estado colocou na 

chamada função Assistência Social. Era um estudo que nos 
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faltava; não tínhamos essa realidade, mas hoje já temos, 

graças a esse processo de habilitação dos Estados. A 

Tripartite recomendou que todos os Estados, por intermédio 

de suas comissões bipartites, também fizessem o mesmo 

estudo em relação a seus Municípios, ou seja, quando cada 

Município está gastando do  seu orçamento na função 

Assistência Social. Dessa forma estaríamos adquirindo uma 

informação fundamental sobre o orçamento do nosso país 

para a Assistência Social. Por enquanto, temos a 

informação do Orçamento federal e do orçamento dos 

Estados; na medida em que as bipartites fizerem essa 

análise no âmbito dos Municípios, fecharemos essa 

informação.  

Outra informação é a apresentação de 

demonstrativo de alteração de gestão que nós já trouxemos 

aqui, do qual consta uma síntese neste documento. Vale 

ressaltar que hoje nós temos 3.651 Municípios brasileiros 

habilitados na condição de gestão municipal - isso 

representa 66,3% dos Municípios. É pouco ainda em relação 

ao que pretendemos conseguir até o final do ano, mas 

sabemos que é um processo que começou em função do 

estabelecido na NOB 99, do ano passado. Muitos Municípios 

ainda não se adequaram plenamente às exigências da NOB e 

outros ainda estão iniciando esse processo, inclusive com 

a constituição de Conselhos, elaboração de planos e 

criação de seus fundos. É importante que o CNAS verifique 

que temos apenas cinco Estados - Amazonas, Mato Grosso do 
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Sul, Paraná, Roraima e Santa Catarina - em que todos os 

Municípios já se encontram municipalizados; e temos 

Estados como o Tocantins, em que, dos 139 Municípios, 

apenas 1 está municipalizado. São situações díspares e 

extremas que eu proponho que o Conselho discuta um pouco e 

intervenha, ou seja, não fique apenas no âmbito 

operacional, mas intervenha politicamente junto aos 

Conselhos Estaduais desses Estados que precisam despertar, 

que precisam ter alguma ação junto a esses Municípios no 

sentido de que eles se municipalizem. Temos dificuldades 

operacionais em alguns programas porque, atendendo ao 

disposto na Política, na LOAS e na NOB, a SEAS cada vez 

mais está assumindo a postura de implantar determinadas 

ações naqueles Municípios em gestão municipal, caso por 

exemplo do programa Agente Jovem, ou pelo menos dar 

prioridade a esses Municípios. Às vezes nos defrontamos 

com situações de Municípios que precisam daquela ação, 

precisam daquele trabalho, mas não estão municipalizados.  

Outros assuntos relatados são a discussão sobre 

a vacância de titular e suplente; convênios do SAC para 

entidades com fins lucrativos; o manual de 

descentralização apresentado em versão preliminar e em 

fase de análise para apresentação de contribuições pelo 

Fonseas e pelo Congemas.   

Eu gostaria de destacar isso. Como os 

Conselheiros sabem, fazemos o pagamento do Fundo Nacional 

de Assistência Social pelo Banco do Brasil. O banco 
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movimenta, ao longo do ano, um considerável volume de 

recursos nossos. Tivemos uma reunião com o pessoal do 

banco e pedimos uma contrapartida em relação a esse 

trabalho que representa lucro para o banco. Pactuamos com 

o Banco do Brasil a publicação, sem custo para a SEAS, do 

manual sobre municipalização, o manual da descentralização 

da Assistência Social. O manual está em primeira versão, 

está sendo discutido pelo Fonseas e pelo Congemas, e 

depois teremos esse livro impresso que será distribuído 

para todos os Municípios sem custos para nós.  

Discutimos também a Medida Provisória nº 1.696, 

que permite a transferência em caráter excepcional dos 

recursos financeiros do SAC diretamente às entidades 

privadas, e o Decreto nº 3.409, que regulamenta as ações 

continuadas da Assistência Social. Além disso, a portaria 

recente sobre o SAC, que define o plano de ação  

correspondente à transferência de recursos deste ano. 

De maneira geral, eram essas as informações. 

Antes de terminar, quero fazer o registro em relação à 

participação dos membros titulares e suplentes na Comissão 

Tripartite. Nesse momento, temos uma participação menor do 

que a desejada por parte do Fonseas, que tem uma reunião 

plenária na próxima sexta-feira em Recife, onde, acredito, 

essas questões serão abordadas, e teremos uma definição da 

própria nova diretoria do órgão. Neste ano, nas cinco 

reuniões que já fizemos, tivemos a Secretaria de Estado de 

Assistência Social presente com seus 3 membros em todas 
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elas - quando não havia a presença do titular havia a do 

suplente -; tivemos o Congemas presente com seus três 

membros em todas elas, apenas em uma reunião houve a falta 

de um membro do Congemas. Já com relação ao  Fonseas, a 

situação ficou realmente difícil ao longo deste ano. 

Tivemos a falta de um membro seja titular, seja suplente, 

na reunião de janeiro, um em fevereiro, dois em março e 

dois no último mês de maio. A Conselheira Valdete está 

sempre nas reuniões da Tripartite e dá a sua contribuição 

muito importante, mas, em termos institucionais, esperamos 

que haja uma mudança no Fonseas e que ele possa, a partir 

dessa reunião no Recife, participar mais ativamente das 

reuniões da Tripartite, da mesma forma que Congemas e 

SEAS. 

Eram essas as informações. Estamos prontos para 

discussão. 

 

PRESIDENTE (Antônio Luiz de Brito) - Agradecemos 

ao Dr. Álvaro. Está franqueada a palavra aos Conselheiros. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS -  Quero cumprimentar 

o Dr. Álvaro, Coordenador da Comissão Tripartite, pelo 

importante trabalho que vem desenvolvendo à frente da 

Comissão. Com a instalação da Comissão Tripartite e com as 

comissões bipartites começamos de fato a operacionalizar o 

sistema descentralizado e participativo. Até o ano 

passado, antes da instalação das comissões, apenas a SEAS 
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vinha acompanhando o art. 30 da LOAS, que institui o 

plano, o fundo e o Conselho para se considerar que há a 

municipalização. A municipalização, de fato, começa a 

ocorrer no momento em que esses Municípios estão sendo 

habilitados mediante critérios estabelecidos relativos a 

documentos, ações, e vêm sendo acompanhados pela Comissões 

Bipartites. Essa informação para o CNAS é importante até 

porque a maioria dos Conselheiros, principalmente os da 

sociedade civil, não estão aqui em Brasília, estão em 

outros Estados. Acompanhar isso nos Estados é muito 

importante. E mesmo que a Comissão Tripartite tenha o seu 

funcionamento de uma forma mais satisfatória, isso não 

ocorre em todos os Estados com relação às comissões 

bipartites. Sabemos que alguns Estados estão tendo 

dificuldades com relação às bipartites, e conseqüentemente 

os Municípios, haja vista o mapa apresentado com relação à 

habilitação dos Municípios, à gestão municipal. Realmente, 

há assuntos muito importantes nesse relato trazido pelo 

Dr. Álvaro e que merecem por parte do CNAS um conhecimento 

melhor, principalmente quanto  à Portaria 885, de maio de 

2000, que se refere basicamente aos procedimentos de 

repasses, avaliação e prestação de contas. Essa é uma 

portaria que deve ser conhecida, é uma nova forma de 

prestação de contas. Nós fizemos em nosso Estado uma 

oficina com a participação do Congemas e nosso órgão 

estadual para estudarmos esse assunto novo. É uma forma de 

prestar contas que, na realidade, vem desburocratizar, mas 
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ao mesmo tempo vem exigir que essas instituições e 

conseqüentemente os Municípios estejam entendendo melhor a 

questão da prestação de contas, principalmente do 

acompanhamento das ações que se realizam. O papel que a 

Comissão Tripartite desempenha no sentido de termos o 

sistema descentralizado e participativo sendo consolidado 

no país é muito importante. As informações que vêm para o 

CNAS trazem o conteúdo não só em termos quantitativos, mas 

também qualitativos que devemos registrar como positivos 

para o desenvolvimento da Política de Assistência Social 

no Brasil. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a 

palavra a Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Como representante nacional 

dos Municípios brasileiros, quero referendar tudo o que 

foi falado pela Valdete sobre a importância da instalação 

dessas comissões.  O relacionamento do CNAS com a Comissão 

Tripartite tem sido muito bom, tem sido de parceria e de 

complementação, como foi relatado pelo Dr. Álvaro.  

Quero destacar uma questão especial dos 

Municípios. Nós somos seis nas comissões bipartites porque 

somos, no país, segundo o censo, 5.517 Municípios, segundo 

a realidade atual, 5.534; e são 26 Estados. Como a 

Tripartite não vota, mas pactua, a questão da paridade não 

é o mais importante, e sim a representatividade de todas 
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as regiões dos Estados. 

Reitero que solicitamos na Comissão Tripartite 

que ela saísse de Brasília algumas vezes e que alguns 

representantes da Tripartite visitassem as comissões 

bipartites.  

Como a Valdete disse, a nossa realidade em Mato 

Grosso do Sul é muito especial e, graças a Deus, é 

perfeita. Nós estamos avançados, estamos à frente em todos 

os sentidos porque existe um compromisso do Estado e, 

queremos crer, da maioria dos Municípios. Aqueles que 

ainda não estão é por uma falta de entendimento, alguma 

dificuldade, mas todos se ajudam lá no sentido de fazer 

crescer o papel da comissão bipartite, o papel do 

Município e do Estado. No entanto, nós Municípios 

brasileiros muitas vezes não temos essa mesma compreensão 

dos Estados e para isso sugerimos, na última reunião da 

Tripartite, que um membro dessa comissão saísse e fizesse 

visitas e participasse das reuniões das comissões 

bipartites dos Estados para auxiliar, esclarecer, 

fortalecer porque a instalação dessas comissões ajudou 

sobremaneira, não sei se de igual forma os Estados, os 

Municípios. Os Municípios que não recebiam informação 

nenhuma, a partir da instalação das bipartites, passaram a 

ter essas informações.  

Essa portaria foi entregue para o gestor 

estadual no dia 31 de maio. Na semana passada, a Comissão 

Bipartite convocou todos os gestores, capacitando todos 
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eles para que soubessem como fazer o preenchimento do 

formulário exigido. E nós pactuamos em nosso Estado que 

quinze dias antes das datas estabelecidas nessa portaria 

esses documentos deveriam estar nos Estados. Esperamos 

também que os Conselheiros nacionais possam atuar nos seus 

Municípios e Estados. Estados e Municípios são 

extremamente burocráticos no repasse de recursos. A Léa 

estava me contando agora uma experiência que está sendo 

feita em Belo Horizonte e que está simplificando essa 

situação.  Eu acho que seria interessante em algum momento 

ser relatada numa reunião da Tripartite, até para que seja 

socializada essa informação. Mas deve partir daqui, dos 

Conselheiros, se puderem nos ajudar, essa negociação com 

Estados e Municípios no sentido de que eles também 

simplifiquem. Hoje, o repasse do dinheiro da União para 

Municípios e Estados, segundo a portaria, é um plano de 

ação; são duas folhas, sem nenhuma burocracia. E quem 

olhar o que o município e o que o Estado exigem para fazer 

um convênio com uma entidade vai verificar que é uma coisa 

astronômica. Queremos cumprimentar a União por acelerar e 

simplificar esse processo e tornar ágil a chegada do 

recurso ao seu destinatário. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Alguém 

mais quer fazer alguma ponderação? 

Com a palavra, o Secretário Álvaro. 
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ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Só queria rapidamente 

corroborar as palavras da Valdete e da Tânia e pedir 

realmente a atenção deste Conselho para esses pontos. No 

início deste mês, estive em uma reunião no Rio de Janeiro 

com todos os prefeitos de Municípios que têm programas de 

erradicação do trabalho infantil, na presença da 

Secretária Rosângela Mateus e de toda a diretoria da 

secretaria estadual. Os prefeitos reclamaram muito da 

burocracia exigida para repasse de recursos dos Estados 

para os Municípios. Eu não tinha a mínima idéia de que 

isso ocorria - e que, sem dúvida, ocorre - em muitos 

Estados. Mas se exigia até certidão comprobatória de que o 

município estava em dia com o recolhimento do imposto de 

renda, embora esses sejam isentos desse recolhimento. 

Havia 18 exigências, e os prefeitos reclamaram muito, 

tanto que a Secretária determinou imediatamente a 

constituição de uma comissão para apresentar ao 

governador, que inclusive é seu esposo, algumas propostas 

para acabar com essas exigências.  Causa tremendos 

transtornos aos prefeitos essa burocracia que os Estados 

exigem para repassar recursos os Municípios. Até adicionei 

isso nos nossos informes para discutir no Fonseas.  

E da mesma forma que houve a publicação da 

portaria do plano de ação para o SAC, já publicamos a 

portaria referente aos relatórios de execução físico-

financeira do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil.  
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Eu gostaria de fornecer um dado importante para 

o Conselho dentro daquilo que a Secretária falou e que tem 

tudo a ver com esse pedido que o Conselheiro Charles fez 

naquele momento. Para nós é muito difícil atender à 

solicitação do Conselheiro Charles de, junto com as 

informações de execução orçamentária e financeira, enviar 

o acompanhamento da execução física porque, realmente, 

essas informações não têm chegado à Secretaria Estadual de 

Assistência Social com a regularidade mínima necessária 

para se fazer uma análise. No ano passado, demos aqueles 

prazos todos para apresentação dos relatórios do SAC, 

relatório circunstanciado, mas apenas 40% do total de 

Municípios enviaram seus relatórios. E há Estados em que 

esse percentual está em torno de 10%. É absolutamente 

impossível para o gestor federal cumprir seu papel na 

reformulação de políticas, de acompanhamento de resultados 

e de impacto. Isso tem realmente que ser cumprido. E a 

Secretária bateu aqui na mesa hoje e disse que só vamos 

passar o dinheiro para quem mandar o relatório. Eles têm 3 

meses para enviá-los, quer dizer, um prazo mais que 

dilatado para apresentação de relatórios. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Muito 

obrigado, Dr. Álvaro. Peço ao Conselheiro Brito que 

acompanhe o Secretário Álvaro até o elevador. 

Item 10 da pauta: aprovação das resoluções do 

CNAS. 
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TÂNIA MARA GARIB -  E a capacitação, Presidente, 

vai ter um momento em que falaremos sobre ela? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Sim, 

perdoem-me pelo equívoco. 

Resoluções do CNAS constantes da pauta, página 

62. Em discussão. (Pausa.)  

Com a palavra, a Conselheira Dora Cunha Bueno. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu 

gostaria de solicitar que na Resolução 107, folha 105, 

fosse trocado o nome Federação Brasileira das Associações 

de Moços por Federação Brasileira das Associações Cristãs 

de Moços - ACM. Eu queria também sugerir que nas demais 

Portarias - 106, 107 e 108 - fossem revistas a denominação 

correta das entidades; apesar de conhecer quase todas, eu 

não tenho a denominação correta de todas elas.  

Quero deixar também a minha sugestão de que 

todos os documentos elaborados e circulados aqui no 

Conselho, mesmo que sejam informes, contenham o nome 

completo da pessoa de que se trata e não apenas o primeiro 

nome. Às vezes, queremos nos dirigir à pessoa e não temos 

o seu nome completo. Acho importante que se coloque o nome 

todo.  

Peço também que seja distribuído para cada um 

dos Conselheiros uma relação nominal dos atuais 
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Conselheiros titulares e suplentes e seus respectivos 

endereços para que possamos, eventualmente, em uma 

necessidade, fazer uma correspondência direta a cada um 

deles.  

Além disso, solicito, se possível, cópia do 

parecer da Consultoria Jurídica do MPAS sobre a Resolução 

104 e a Resolução 109, que autorizou a expedição dos 

documentos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - É 

regimental. V.Sa. será atendida. 

Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discutir, em 

votação, com as ressalvas propostas pela Conselheira Dora 

Cunha Bueno. 

Os Conselheiros que aprovam, queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 

Aprovado. 

Com a palavra, a Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, Srs. 

Conselheiros, deixamos para falar em separado a respeito 

do plano de capacitação, sobre o qual passamos algumas 

informações ao Srs. Conselheiros na reunião passada. Nesse 

período, a técnica que solicitamos à presidência esteve 

com os membros da Comissão de Política e com os 

coordenadores da Comissão de Normas e de Financiamento, 
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tentando fechar uma proposta de capacitação tanto para 

nós, Conselheiros nacionais, como para os demais 

Conselheiros estaduais, que foi o nosso objetivo e nossa 

proposta. Para nossa satisfação, esse trabalho rendeu 

tanto nesse período que todas as comissões fizeram textos 

básicos, com perguntas e respostas, foram listados outros 

textos importantes para essa capacitação, e cada comissão, 

por intermédio do seu coordenador, elencou e identificou 

os problemas, os desafios que temos que vencer, as dúvidas 

ainda não esclarecidas que por isso emperram os 

encaminhamentos. Isso também fará parte da nossa 

capacitação para acharmos soluções para esses problemas 

que hoje vivenciamos. A proposta da comissão de 

capacitação seria, num primeiro momento - agora exatamente 

- apresentar aos senhores essa idéia. Se houver alguma 

sugestão, se alguém quiser encaminhar algum texto 

específico para ser colocado na capacitação poderia fazê-

lo.  

A segunda fase seria no período de 12 a 23 de 

julho, quando essa equipe continuaria trabalhando nesses 

textos. Quando se consolidar esse trabalho, ele será 

apresentado à presidência do CNAS. Aqui se propôs, e isso 

também está em discussão, que refletíssemos se essa etapa 

é melhor aqui ou não.  

Após a realização desses textos, nós 

convidaríamos de preferência especialistas aqui de 

Brasília - que não nos trariam despesas - para analisarem 
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esses documentos que seriam alvo da capacitação, fazerem 

uma crítica e darem sugestões para seu aprimoramento. Isso 

ocorreria no início de julho e, na nossa próxima reunião, 

dois dias antes ou dois dias depois, nós seríamos alvo 

dessa capacitação – nós, Conselheiros nacionais. Seria 

mais uma etapa de aprimoramento. A nossa capacitação teria 

duas finalidades: a primeira, nos capacitar para sermos 

Conselheiros nacionais, e, a segunda, nos capacitar para 

sermos multiplicadores de informações para as capacitações 

do ano que vem. 

Os textos, com as perguntas e respostas, estão 

na Comissão de Política à disposição do Conselheiro que 

quiser verificar e discutir, pode pegar uma cópia. Os 

desafios foram listados pelas comissões do CNAS, e nós 

passaríamos então para essa etapa de aprimoramento esta 

semana; a revisão por três especialistas e, em seguida, a 

nossa capacitação na próxima reunião. Teríamos que ficar 

um dia a mais aqui mas penso ser fundamental para o nosso 

crescimento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Em 

discussão.(Pausa.) 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, a 

capacitação é importante não só para os Conselheiros, mas 

também para o pessoal técnico da Casa, se puder participar 

desse treinamento. 
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CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu queria esclarecer 

uma dúvida. Eu entendi o processo de definição da 

proposta, mas não é para entrar na discussão da sua 

operacionalização posterior? 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Está acertado para esse ano 

- deliberamos na reunião passada - que não seria para 

todas as regiões; nós faríamos durante o ano de 2000 

apenas uma capacitação na primeira região escolhida, a 

Região Nordeste, que seria em Fortaleza. Essa capacitação 

deve se realizar em agosto. Se seguirmos esse cronograma 

será perfeitamente possível realizá-lo. É lógico que após 

a capacitação de Fortaleza nós teríamos que sentar e ver 

todos os erros, todos os acertos, os aprimoramentos, com 

todas as discussões para que no ano que vem possamos 

deslanchar o processo de capacitação regional. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu entendi por que você 

levantou essa pergunta, e na ata anterior constava isso. 

Eu tenho uma sugestão de metodologia da discussão sobre a 

proposta de capacitação. Depois de ela ser debatida por 

nós, minha proposta é que em vez de fazermos a capacitação 

em Fortaleza, no Nordeste, façamos uma discussão ampliada 

com os Conselhos Estaduais sobre a proposta. Com isso 

estaria se abrindo para o ano seguinte um processo de 

descentralização da capacitação. A fundamentação de estar 
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centralizado aqui é porque queremos manter uma unidade, e 

esse encontro com os Conselhos Estaduais na verdade seria 

exatamente para garantir que o processo de 

descentralização da capacitação ocorresse nos Estados, a 

partir das diretrizes que nós definiríamos. Ou seja, 

reelaboramos, nós discutiremos com eles e vemos se  

aprimoramos ou não. Seria nesse sentido. Por isso que em 

vez de fazer um processo de capacitação com uma região, 

nesse momento a minha proposta seria que debatêssemos isso 

com os Estados, para estimular que no ano que vem haja um 

processo de descentralização da capacitação, sendo que o 

marco referencial seria a nossa elaboração e 

posteriormente nossa discussão e elaboração com os 

Estados. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Para isso, temos que fazer 

uma avaliação financeira. Tudo gira em torno desse 

problema, o custo disso, além da sua apresentação para 

apreciação pela presidência. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Pelo que 

a Mesa entendeu são duas coisas distintas: uma é a nossa 

capacitação que V.Sa. propõe: comissões, no dia 17 de 

junho; plenário, no dia 18, e uma extraordinária, no dia 

19, para a capacitação. É isso? 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Exato. 
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DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, 

gostaria apenas de perguntar à Tânia o seguinte: na nossa 

comissão ontem, quando estávamos discutindo a pauta, 

levantou-se o tema da capacitação. Surgiu então o nome da 

Alba para coordenar a capacitação. Isso não ficou claro. 

Nós iríamos convidá-la para fazer parte da nossa reunião, 

mas, como vocês estavam reunidos também, não tivemos esse 

privilégio. Então eu queria que você esclarecesse esse 

assunto. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  É preciso que se esclareça. 

Eu toquei no assunto, não citei nomes, mas é importante 

falar sobre a técnica, assistente social Albamaria 

Abigalil, que está contribuindo com esse processo. 

Dissemos à presidência que é humanamente impossível que 

nós, Conselheiros, nos debrucemos para montar apostilas, 

documentos porque nós temos as nossas atividades, estamos 

aqui na função de Conselheiros e não podemos fazer tudo. 

Haveria dois caminhos: ou contrataríamos uma assessoria 

para fazer isso, ou convidaríamos um técnico competente, 

gabaritado, para que, junto com os coordenadores e as 

comissões do CNAS, que não são especialistas na área, 

elaborassem esses documentos. O Presidente solicitou à 

SEAS a cedência da assistente social Albamaria Abigalil, 

que é uma pessoa que historicamente trabalhou na 

construção da Assistência Social no país e tem estado 
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permanentemente desempenhando esse papel. Tanto é que num 

prazo bastante curto conseguimos trabalhar com as três 

comissões. Ela sugere, Sr. Presidente, que façamos dois ou 

três vídeos para serem utilizados na capacitação. Mas tudo 

isso demanda custo. Então precisamos ver preços para 

depois discutir se isso é viável ou não. Entendeu, 

Conselheira Dora? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Entendi. E eu gostaria 

de parabenizar a presidência pela escolha, porque eu gosto 

muito do trabalho da Albamaria. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não foi a 

presidência que escolheu, foram os nobres representantes 

do grupo da capacitação. 

Conselheiro Charles, a proposta de V.Sa. é 

inviável. Primeiro, essa comissão de capacitação foi 

votada e aprovada; as capacitações regionais também foram 

votadas e aprovadas. Para fazermos uma reunião ampliada, 

teríamos que anular a deliberação anterior e propor nova 

deliberação ao Conselho. Se V.Sas. quiserem fazer isso, 

pautarei para a próxima reunião. Todavia, houve todo um 

estudo elaborado por essas pessoas nas regiões, para se 

viabilizar o evento inclusive do ponto de vista econômico. 

E sob esse aspecto, não há a menor condição de fazer a 

reunião ampliada, porque quando vamos fazer essas 

capacitações a nossa parceria são os governos do Estado e 
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as prefeituras. Parece-me que a Conselheira Tânia já 

explicou a V.Sa. o porquê da escolha desses lugares: 

porque esses governos, tanto estaduais quanto municipais, 

se propuseram a custear toda a infra-estrutura para o 

evento. Se V.Sas. quiserem suspender esse assunto e 

deliberar na próxima reunião, a presidência não tem nada 

contra. Mas fazer isso agora, sem o consentimento do grupo 

de trabalho, que teve a legitimidade do plenário, seria 

contraditório: decidimos uma coisa numa reunião e votamos 

outra em contraponto. E se for para fazer isso temos que 

falar com a comissão que estudou o assunto. Parece-me que 

foram as Conselheiras Tânia, Fátima e Rosângela que 

definiram esse modelo, e o plenário homologou. Essa a 

ponderação que faço a V.Sa. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu entendi e por isso 

disse que sabia que havia sido deliberado na última 

assembléia, mas a deliberação foi de que faria neste ano 

só com Fortaleza. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Houve um 

questionamento deles por conta do calendário eleitoral. 

Não conseguiremos fazer nenhum tipo de capacitação nem 

reunião ampliada depois de julho, quando as convenções 

partidárias já estarão prontas, e os Municípios estarão em 

campanha eleitoral. Essa foi a ponderação da comissão, 

salvo algum engano. 
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CHARLES ROBERTO PRANKE - Eu entendo esse 

aspecto. Destaco que não quero mexer com isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Nas 

regiões, os Conselhos Estaduais estão embutidos na 

capacitação. A única diferença da proposta é que V.Sa. 

quer uma reunião ampla, do Brasil inteiro, para debater. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Ele quer uma etapa prévia. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Uma etapa 

prévia para que comecemos a capacitação? 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Exatamente. Seria um 

processo de democratizarmos o debate sobre a proposta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Isso seria 

feito quando, Conselheiro Charles? V.Sa. já pensou no 

calendário? Em julho nós não podemos. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Pode ser feito, por 

exemplo, em agosto. Eu não quero complicar, eu só quero 

debater essa questão... 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A 

presidência está disposta a fazer o que o Plenário quer. 
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Mas temos que ter cuidado porque nós já deliberamos sobre 

o assunto. 

Se formos fazer uma reunião dessas  - digo logo 

para V.Sa. porque sou muito transparente  -, garanto para 

V.Sa. que será em uma cidade administrada pelo governo. 

 

CHARLES ROBERTO PRANKE - Concluo, na mesma 

linha, dizendo que não se gastariam recursos porque viriam 

os Conselhos Estaduais. Seria mantida então a mesma 

dinâmica.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Os 

Conselhos Estaduais não têm dinheiro, Conselheiro Charles. 

A presidência pode apresentar um relatório mostrando que 

todas as vezes que a presidência solicitou alguma coisa 

aos Conselhos Estaduais a presidência teve que pagar. 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Já fizemos dois encontros 

com os Conselhos Estaduais com financiamento do CNAS. Por 

isso tinha dito, Conselheiro, que é uma questão que deve 

ser verificada. A de agosto, em Fortaleza, acredito que 

não dá para cancelar, porque foi feito todo um trabalho 

com a Secretaria de Estado do Ceará, arrumamos lugar, está 

confirmado, já está envolvida o Secretário de Estado etc. 

Todavia, durante todo esse processo, podemos analisar a 

questão e verificar se existe a possibilidade de uma 

parceria para a realização da reunião. Não vou falar de 
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uma coisa que não é da minha alçada, mas teria que 

verificar em relação a esse custo de 26 Conselheiros ou de 

52 Conselheiros estarem aqui. Lamentavelmente, quando 

pedimos que enviem pessoas que tenham capacidade de serem 

multiplicadores, muitas vezes, temos que reconhecer, vem o 

representante governamental, que não é a pessoa mais 

indicada. Mas é um caminho. Acho que não podemos anular 

essa proposta. Temos que pensar nela também como um 

processo de socialização, discussão e democratização da 

capacitação, para somar, para que, no ano que vem, quando 

efetivamente se proceder à capacitação em todo o país, 

estejamos bastante seguros e capacitados para fazê-lo da 

melhor forma. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A 

presidência tem uma pergunta à nobre Conselheira. A 

capacitação do dia 19... 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Seria feita por quem? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não é o 

caso de ser feita por quem. A presidência só pode convocar 

os titulares e pagar para os titulares. Não convocaríamos 

os suplentes para a capacitação? Não me parece justo. 

Temos que arrumar alguma forma para que os suplentes 

também sejam capacitados. Foi pensado isso? 

 



 165 de 183 

TÂNIA MARA GARIB -  Sr. Presidente, estamos 

debatendo a questão técnica, tanto que ainda não 

decidimos. Precisamos discutir a viabilidade financeira. 

Não adianta deliberarmos que seja dessa forma sem ter 

recursos para fazê-lo. No entanto, temos que informar aos 

Conselheiros. Todos têm consciência de que há necessidade 

de recursos para fazer isso. Podemos fazer em duas etapas. 

Se não dá para virem os Conselheiros suplentes nesse 

momento, não há viabilidade financeira, isso não impede 

que nós Conselheiros titulares sejamos capacitados e que 

se viabilize financeiramente para o futuro a capacitação 

dos suplentes. Mas a primeira opção é lutar para que todos 

estejam na capacitação. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS - Eu quero entender: 

não é permitido pagar para o Conselheiro titular e 

suplente em uma dinâmica de reunião, mas na capacitação, 

uma excepcionalidade, não seria possível? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não é a 

questão de ser possível ou não. Já vamos ter a capacitação 

em agosto, e esta quem paga somos nós. Já vamos fazer uma 

nossa. V.Sa. já somou quantos são, com os suplentes? Não 

há a menor condição. Vai inviabilizar o Conselho 

financeiramente. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS - Nesse caso seriam 
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apenas os Conselheiros que estão fora de Brasília. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - São só os 

da sociedade civil, mais a senhora e a Conselheira Tânia. 

Cada um tem três suplentes; não há a menor condição. Se 

são 9 por reunião dentro do nosso orçamento, a senhora 

imagine convocar 20!!  Inviabilizamos duas reuniões do 

Conselho. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS - Mas não está 

previsto no orçamento do Conselho alguma excepcionalidade, 

como essa capacitação, um seminário, oficina? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não, não 

está. Propusemos a capacitação e dissemos que seriam dois 

técnicos. Cada Conselheiro suplente iria com suas próprias 

finanças. Estou ponderando a V.Sas. se não é melhor 

esperar outro momento para isso. Recebi um fax de alguns 

Conselheiros dizendo que não poderiam vir porque não têm 

condições financeiras. Acho melhor, Conselheira Tânia, que 

consulte os suplentes e veja quem tem condições de vir. 

Dependendo do número dos suplentes... Ou então não nos 

preocupemos com isso, passemos à capacitação dos 

titulares. Estou informando para que depois não gere 

polêmica. Financeiramente não temos condições. Pode-se 

fazer, mas vamos comprometer as reuniões do CNAS para o 

futuro. 
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VALDETE DE BARROS MARTINS - Eu acho que 

deveríamos tentar lutar para conseguir isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eu acho o 

seguinte: a senhora é Secretária de Estado. V.Sa. poderia 

até dar uma passagem para algum Conselheiro suplente. O 

CNAS dá uma, e assim por diante. O Deputado Eduardo 

Barbosa dá uma da cota dele. É isso que estou propondo 

aqui.  

  

VALDETE DE BARROS MARTINS - Eu acho que 

poderíamos aproveitar o momento para capacitar esse 

suplente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Se V.Sa. 

abrir mão da sua passagem, já sobra uma para o suplente. 

 

EDUARDO LUIZ B. BARBOSA - Sempre abri mão da 

minha, a única vez que a utilizei... 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Sr. 

Conselheiro, o senhor pegou o bonde andando, o senhor não 

está entendendo a discussão... 

 

EDUARDO LUIZ B. BARBOSA - O senhor utilizou o 

meu nome. Eu já justifico, explico, esclareço e faço com 
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que os Conselheiros tomem conhecimento de que não faço uso 

da passagem do CNAS. E nem da diária. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A passagem 

de V.Sa. vem do Tesouro, da mesma maneira que o dinheiro 

da Câmara. Por isso V.Sa. é benevolente com o CNAS. Muito 

obrigado. 

 

EDUARDO LUIZ B. BARBOSA - Não, sou coerente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - 

Conselheira Tânia, o que a senhora decide? 

 

TÂNIA MARA GARIB -  Eu acho que tem que ter 

solução. Temos uma passagem aqui. Vamos ver se existe esta 

situação: verificamos dentre os suplentes quem tem 

condição. Se isso não for possível, que se faça a 

capacitação dos titulares. A terceira opção é não ter 

capacitação. Não há outra solução, não tem mais discussão. 

São estes os três caminhos: conseguir passagem, capacitar 

só titulares e, terceiro, não realizar a capacitação. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Estou compreendendo o 

seguinte: pensa-se a capacitação exatamente para termos um 

nível de conhecimento razoável, para garantir que todos os 

Conselheiros possam participar das discussões, qualificar 

mais este Colegiado. Eu não consigo ver os suplentes em 
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separado. Acho que é importante porque eles terão papel 

relevante nas comissões. Nós conversamos isso na última 

plenária. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A 

presidência concorda com V.Sa., do contrário, teria ficado 

quieto e aprovado apenas a convocação dos titulares. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Eu também estou 

concordando. Acho importante pensar alternativas não de 

exclusão da capacitação, mas de incorporação dos suplentes 

mantendo a capacitação para todos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - O CFESS 

poderia entrar com alguma passagem? 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - Pode. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO - Eu acho que a sua 

proposta é interessante. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Assim é 

que se vai construindo, já temos passagem da Conselheira 

Valdete, da Conselheira Léa e do Deputado Eduardo; ou 

seja, os três primeiros suplentes vêm por categoria.  

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO  - Era essa a sugestão. 



 170 de 183 

Nós avaliamos rapidamente a lista dos suplentes, e poucos 

deles não têm condições de vir. O Carlos Ajur, o Humberto 

e a Regina vêm sempre.  O Leovane é de Brasília. Se houver 

a cessão de passagem, dá para todos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - 

Conselheiro Brito, a presidência determina o seguinte: 

como já temos três passagens... 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO - Eu abro mão da minha 

passagem. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Então já 

temos quatro. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não precisamos de 

tantas passagens, pelo que estou verificando aqui. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Fica o 

Conselheiro Brito autorizado a fazer o levantamento. Já 

temos quatro passagens, agora precisamos ver com quantas o 

CNAS tem que entrar. 

 

LÉA LÚCIA CECÍLIO BRAGA - É importante 

contribuir com as passagens, mas é importante também a 

presença dos suplentes. Temos tido algumas ausências de 

suplentes, e por isso estou dizendo isso. Temos de 
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trabalhar nessa direção. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Acho que cabe mais a 

nós motivar os nossos suplentes do que a presidência do 

Conselho. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A 

presidência é parceira de V.Sas. 

Com a palavra, o Conselheiro Eduardo Barbosa 

para uma breve comunicação. 

 

EDUARDO LUIZ B. BARBOSA - Não estive presente 

durante quase todo o período da tarde porque o Ministro 

Waldeck Ornélas me solicitou que discutisse com ele o 

projeto de lei da CND, já que poderia ser colocado em 

pauta esta semana, e a discussão era para tentar evitar 

exatamente isso. A posição do Ministro é clara no sentido 

de que ele não abre mão de nenhuma concessão 

previdenciária ou de estímulo a quem deixa de contribuir 

para a previdência através de qualquer tipo de subsídio. 

Entende S.Exa. que, a partir da medida provisória editada 

no final do ano passado e que permitiu o parcelamento de 

dívidas junto ao INSS, houve redução no número de 

inadimplência dos Municípios bastante significativa, e que 

as prefeituras inadimplentes hoje não ultrapassam 10% do 

total. Todas as afirmações feitas por mim foram na 

tentativa de tirar a discussão de se resolver a questão 
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previdenciária em função de restrição de repasse de 

recursos na área de assistência. É muito difícil para o 

Ministro e para mim nos entendermos a esse respeito, isto 

é, que o financiamento da assistência seria uma forma de 

pressão sobre a questão da contribuição previdenciária por 

parte dos Municípios. Mesmo porque não foi até agora. Em 

99, tivemos todo esse problema, e não houve nenhuma 

inversão da situação pela pressão do não-repasse da 

Assistência.  

Acho que essa foi a mais cordial conversa que já 

tive com o Ministro, no sentido de que foi bem serena a 

discussão. Ficou acertado que esta semana não seria 

colocado em pauta o projeto. O Ministro estará buscando 

subsídios novos até para aprimorar o projeto de lei ou 

apresentar outras alternativas, e na terça-feira ele me 

dará uma posição em relação à solução do problema. A 

Liderança do Governo foi imediatamente comunicada na minha 

presença que ali então estava acordada a suspensão da 

votação por uma semana, para que esses subsídios cheguem. 

Inclusive a relação dos Municípios que estão inadimplentes 

até hoje para avaliarmos conjuntamente se a lei procede. 

Ele argumentou também que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal prevê o rigor das contribuições, 

inclusive com a Previdência. Eu não consegui argumentar 

sob esse aspecto, porque eu teria que me ater à lei e ver 

se ela realmente tem essa conotação. No entanto, disse que 

não era justificativa, porque se a Lei de Responsabilidade 
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Fiscal já exige que o município seja adimplente com a 

Previdência, não tem por que ele estar preocupado com o 

meu projeto. Mas o Ministro me disse que o Presidente 

teria que vetar essa lei já que ela feriria a outra, e que 

isso não seria agradável já que sou Deputado da base de 

sustentação do Governo. Então isso deveria ser evitado. 

Nós sabemos que a restrição não ocorre para a 

Educação e para Saúde. E o Ministro ficou bastante 

surpreso com isso - ele não sabia, pelo menos foi a 

manifestação dele. Na reunião também estava o Secretário-

Executivo e o assessor jurídico, o mesmo que nós 

conhecemos das eleições do CNAS. O Ministro anotou isso, 

ficou preocupado dizendo que isso não poderia nunca 

ocorrer e que a única coisa que ele tinha conhecimento era 

dos Municípios do Programa Comunidade Solidária. Eu falei 

que era uma questão de o Governo se posicionar diante da 

Política de Assistência e ver se de fato atinge o público-

alvo que deve ser priorizado em detrimento de outras 

questões previdenciárias.  Expliquei a ele que, na 

condição de parlamentar e de pessoa que atua na área, eu 

não abriria mão da minha prerrogativa de fazer proposição, 

poderia até dar uma trégua nesta semana, por entender que 

sou coerente com a defesa que faço, e que o pano de fundo 

é conceitual e não uma questão de caixa ou de questões 

contábeis da Previdência. 
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O Ministro entendeu minha posição e disse que de 

forma alguma desejaria que eu recuasse na questão, mas me 

pediu essa semana de prazo para eu dar mais subsídios. 

Eu disse que talvez a única coisa que poderia 

ser discutida na argumentação apresentada, de forma a não 

privilegiar prefeitos inadimplentes, seria que no projeto 

de lei que hoje prevê a não exigência de CND para todos os 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, essa 

restrição fosse apenas canalizada para os programas de 

Ação Continuada e Erradicação do Trabalho Infantil, por eu 

considerar isso prudente.  Ele achou que essa proposta 

pode ser uma alternativa e eu falei que abriria mão disso.  

Mesmo porque os outros recursos, como sabemos, estão mais 

ligados a emendas individuais. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Para outros projetos da 

Educação também é exigida CND. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Para projetos 

específicos também é exigida a CND. 

O Ministro acha que pode ser uma alternativa, 

mas eu não entendi que ele vá apadrinhar essa proposta.   

Ele não gostaria de ter nenhum tipo de restrição. Ficou a 

semana que vem ser a “semana D”. 

Eu pediria à Tânia que me ajudasse nesse 

levantamento junto aos municípios. Precisamos conhecer 

esses números e eu não tenho como fazer essa mensuração.  
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Eles vão fazer o levantamento pelo controle, mas seria 

interessante os gestores municipais fazerem uma avaliação 

disso.  Diz o Ministro que não passam de 10% os municípios 

inadimplentes, que seriam 500 municípios.  Eu questionei o 

processo de oscilação, porque hoje são 500, amanhã poderão 

ser 700, depois, 800.  E isso compromete a continuidade do 

programa.  Do jeito que a SEAS está se posicionando junto 

aos municípios para poder fazer valer a medida provisória 

de repasse de recursos direto às entidades, ela pede ao 

município que informe à SEAS que entidades estão privadas 

do recebimento.  Se o prefeito não está preocupado com o 

recurso do Fundo Municipal, vai se preocupar em informar 

que entidade não está recebendo?  Isso não procede.  E são 

2 meses, de acordo com as instruções publicadas pela SEAS.  

Eu falei com o Ministro que há exigência de 2 meses de 

inadimplência para depois passar para a entidade.  Como 

conhecemos os trâmites burocráticos, sabemos que antes de 

5, 6 meses, não se resolve. Haja vista que a medida 

provisória é de outubro, já estamos em junho e a SEAS não 

conseguiu repassar para nenhuma entidade dessa forma.  

Então, nem a medida provisória soluciona o problema.  

Isso, sem falar que está ferindo o preceito da lei que é a 

questão de transferência de fundo a fundo. Já que era para 

não prejudicar o usuário, esse mecanismo da medida 

provisória, editada no ano passado, não está solucionando 

o problema.   
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O Ministro não sabia o porquê da não 

operacionalização da medida provisória e determinou que o 

Secretário-Executivo levantasse com a SEAS as dificuldades 

operacionais disso.  E isso também será encaminhado a nós, 

na semana que vem. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – O projeto 

de V.Sa. tem assinatura de todos os líderes? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – De todos os 

líderes.  E eu não teria sido chamado pelo Ministro se não 

fosse assim.  As lideranças concordam plenamente com a 

proposição, mesmo porque eles conhecem a realidade, porque 

são pressionados nos seus Estados.  Temos adesão ao 

projeto do Inocêncio de Oliveira ao Líder do PCdoB.  Não 

existe restrição de nenhum partido.  A única oposição é do 

Governo, em função da posição do Ministro.   

Deixei claro  − e ele percebeu, pois falei com 

todas as letras − que eu gostaria de ter uma posição de 

Governo diante do problema.  Que não seria a posição do 

Ministério da Previdência, mas seria a posição do Governo 

em relação à questão. 

Toda argumentação − e o Presidente do CNAS já se 

referiu a isso, em alguns momentos − cai na discussão que 

talvez tenhamos de retomar novamente, isto é, a vinculação 

da Assistência Social à Previdência.  Isso torna cada vez 
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mais difícil avançar, já que a situação do caixa da 

Previdência sempre prevalece nas discussões sobre a 

Política Nacional de Assistência Social.  E o que imperou 

foi isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Eu fiz um 

apanhado sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque 

estava muito preocupado com isso.  Vou passar esse 

material para você, para que dê uma lida.  Se puder tirar 

cópias, seria interessante que todos os municípios 

conhecessem.  São tópicos que chamam a atenção e remetem à 

lei, no que tange à administração municipal. 

Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Há uma cópia do 

projeto?  Eu estou angustiada com isso e quero conhecer o 

projeto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – A Comissão 

de Normas não tem o projeto?   

 

CHARLES ROBERTO PRANKE – Hoje pela manhã foi 

informado que a Comissão de Normas não tem o projeto. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Liga para o meu 

gabinete que nós passamos para ti. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Mercês, 

ligue para o gabinete do Deputado Eduardo Barbosa e peça 

um exemplar do projeto para a Comissão de Normas. 

Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ DE BRITO – Neste momento, eu 

gostaria de parabenizar o Eduardo pelo projeto.  Apesar da 

posição contrária da Previdência − que de um lado 

arrecada, de outro constrói −, reafirmo a importância 

desse projeto do Conselheiro Eduardo.  O Município de 

Salvador, por exemplo, passou 3 meses sem receber 

recursos.  Em que pese o percentual de municípios que hoje 

não têm problema de CND, há uma transição e às vezes eles 

ficam inadimplentes por um período, e as entidades sofrem 

por isso.  Como o recurso já não é de monta, quando há 

inadimplência as entidades entram em total colapso. 

Coloco-me à disposição do Conselheiro Eduardo 

para o que for preciso.   Realmente, seu projeto é muito 

importante e somente nós, da ponta, quando temos esse 

problema de falta de CND, sabemos o que acontece na 

prática:  é um verdadeiro caos no município.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Já que o senhor se 

coloca à disposição, e sendo baiano, devo dizer que o 

único entrave é o Ministro, não existem outros.  (Risos.) 
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Chegue nele e fale com esse jeito baiano, da 

forma como nos convenceu a ser o Vice-Presidente, para 

convencê-lo do valor do projeto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a 

palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Sr. Presidente, não é 

sobre esse assunto. 

Se possível, eu pediria que a distribuição do 

material da reunião fosse feita no dia anterior à reunião, 

durante os trabalhos das Comissões, mesmo que esteja 

faltando um ou outro documento.  Assim, teremos 

conhecimento da maioria dos assuntos que serão tratados. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Foi feito 

um pacto ontem, em relação a isso.  Parece-me que a Irmã 

Tereza não teve tempo de comunicar os nobres membros da 

Comissão de Normas.  Isso ficou acertado ontem. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Pediria também que a 

ata-síntese da Comissão de Normas fosse distribuída. 

Quero ainda ressaltar a eficiência do nosso 

Secretário-Executivo, que já me entregou os três pontos 

anteriormente solicitados a ele. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a 

palavra a Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB – Volto ao assunto e peço que 

todos os Conselheiros, se puderem, façam pressão em 

relação ao projeto.  Por que está demorando, do ponto de 

vista do gestor?  Porque o órgão da União solicitou a 

todos os Estados que encaminhe para cá o nome de todas as 

entidades com suas contas bancárias, para no caso de haver 

inadimplência ter em Brasília os dados para que se possa 

repassar o dinheiro para a entidade.  Cada Estado entendeu 

esse procedimento de uma forma diferente.  Para terem uma 

idéia, há Estados, como o Paraná, por exemplo, que estão 

fazendo um cadastro de cada entidade, como se fosse para 

fazer o programa de monitoramento e avaliação.  É um 

cadastro composto de 4, 5 folhas sobre cada entidade.  

Repito:  cada Estado interpreta à sua maneira essa 

exigência.  Eu acredito que isso vai demorar mais. 

Como temos o prazo de 1º de julho para entregar 

o plano de ação e fui informada que naquele documento 

falta uma coluna, vamos ter de informar tudo outra vez, 

acredito que isso vai demorar mais um pouco. 

Com essa história de esperar 2 meses para passar 

o recurso, penaliza-se a entidade por 2 meses.  E há mais 

um problema para os gestores municipais e estaduais:  

quando o recurso é repassado para a entidade, quem tem de 

fazer a prestação de contas é o órgão gestor municipal.  
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Imaginem quantos transtornos ocorrerão para se efetivar o 

processo da medida provisória.  Por isso, temos de lutar, 

com o jeitinho do Brito e com todos os jeitinhos 

possíveis, para que a Assistência Social tenha o mesmo 

tratamento das demais políticas públicas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Há mais 

alguma comunicação a ser feita?  (Pausa.) 

 

TÂNIA MARA GARIB – Aproveitei o momento da fala 

da Dra. Wanda até agora e pedi a alguns Conselheiros que 

indicassem nomes para participar das oficinas.  Penso que 

devemos convidar os conselhos de segmentos e conselhos 

setoriais e a SEAS deve convidar segmentos e 

representantes das entidades nacionais. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – 

Conselheira Tânia, V.Sa. ficou responsável por isso.   

 

TÂNIA MARA GARIB – Estou apenas dando uma 

informação.  Vamos ver se encaminhamos dessa forma, na 

organização das oficinas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Com a 

palavra o Conselheiro Charles. 
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CHARLES ROBERTO PRANKE – Todos sabem que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente está completando, em 

julho, 10 anos.  Há uma parceria de quatro organizações 

que está em um processo de mobilização, desde o dia 13 de 

julho do ano passado.  Está enraizado em todas as partes 

do Brasil um intenso processo de debates, de discussão e 

de avaliação do ECA.  Na esfera nacional − na reunião 

passada deixei aqui um material sobre isso − vai haver um 

encontro nacional em Brasília de avaliação dos 10 anos do 

ECA, que será realizado de 12 a 14 de julho, onde vamos 

fazer uma análise mais detalhada.  Concomitantemente, há 

um projeto de avaliação na linha mais científica de 

implantação e de implementação dos 10 anos do ECA.  É 

importante destacar, pelas informações que temos, que é 

inédito no Brasil esse processo de avaliação de 

implantação e implementação de uma lei.  Existem 

avaliações constantes, mas sempre sobre pontos focais.  

Essa avaliação está sendo também apoiada pelo Unicef, 

Conanda, o Fórum Nacional DCA e o Departamento da Criança 

e do Adolescente do Ministério da Justiça.  Quem está 

fazendo esse trabalho é o Cecria, ONG especializada em 

pesquisa, e a Amencar, e temos prazo até 18 de setembro 

para entrega final do trabalho.  Há quatro objetivos:  

avaliar resultados, dificuldades, definição de metas para 

os próximos 5 anos e construção de parâmetros e 

indicadores de um sistema permanente de avaliação da 

implementação da lei. 
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Se os Conselheiros puderem participar, há em 

todos os Estados do Brasil essa discussão. É um processo 

de mobilização e a ênfase, o enfoque do trabalho é que a 

lei existe, cria todos os mecanismos, e o problema não 

está na mudança da lei, mas na implementação dela. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes 

convocando reunião das Comissões para o dia 17 de julho; 

reunião ordinária dia 18, para votar a portaria, e dia 19 

para fazer a capacitação. 

Informo à Presidente do Fonseas, Conselheira  

Valdete, que quem irá representar o Conselho no encontro 

do Fonseas é o Vice-Presidente Antônio Brito. 

 

VALDETE DE BARROS MARTINS – Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) – Está 

encerrada a reunião. 

Obrigado a todos os Conselheiros. 


