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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

DATA: 16 de outubro de 1997 

HORÁRIO: 9 horas 

LOCAL: Sala de reuniões do 9º andar do Edifício Sede do Ministério da Previdência e Assistência 

Social. 

 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos iniciar os nossos trabalhos. Estamos 

com a pauta extensa e antes de começar queremos apresentar dois Conselheiros novos: a Cristina 

Maria Silva Albuquerque, titular do Ministério da Previdência e Assistência Social, e o Dr. Daniel 

Domingues, novo suplente da SAS. Esses dois novos Conselheiros já estão nomeados. Temos 

também a presença da Ivana, Conselheira suplente do MEC, que deve substituir a Conselheira 

Ângela. De maneira que estamos aqui com três novos Conselheiros.  

Quero fazer ainda uma observação: temos recebido do pessoal da gravação a 

informação de que é necessário falarmos ao microfone para evitar problemas que têm ocorrido na 

degravação. Então, faço um apelo aos Conselheiros no sentido que todos falem sempre usando o 

microfone.  

A nossa pauta de hoje... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Sr. Presidente, eu gostaria 

de fazer um esclarecimento a respeito do material. Na última reunião, ficou decidido – já é uma 
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questão até regimental - que enviaríamos sempre o material com antecedência. Desta vez, 

tivemos dois problemas: dez dias antes da data da reunião, praticamente não tínhamos nenhum 

material pronto, produzido para ser distribuído; e depois tivemos problemas com as nossas 

máquinas xerox – as duas do Conselho quebraram, o Ministério não conseguiu dar um suporte 

suficiente - e por isso está faltando parte do material, que será entregue até o final da tarde. Hoje, 

também o material está chegando, alguns Conselheiros estão recebendo agora, outros vão ter de 

ler junto, com a Célia e a Patrícia, porque marcamos para as 8 horas para o carro ir buscar o 

material no Conselho e ele não chegou até 15 minutos atrás – está chegando agora. Então, 

houve esse contratempo em termos de material, mas já está chegando o restante.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Temos uma pauta proposta com uma 

série de assuntos e, conforme anunciamos já a alguns Conselheiros, estamos pretendendo 

esgotá-la no dia de hoje para podermos amanhã cuidar de uma série de assuntos relacionados 

com a nossa Conferência Nacional de Assistência Social. Vamos ver se conseguimos ser 

bastante objetivos para evitar que depois fiquemos sem condições de tratar da Conferência, como 

pretendemos, amanhã.  

Está aí a pauta proposta. Se alguém quiser fazer alguma observação a respeito, 

está com a palavra. (Pausa.)   

Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Eu gostaria de saber se é no item Comissão de Política 

que vamos falar da política. Até sugiro que se faça assim. Pode ser? (Pausa.) Quero ter certeza 

de que está na pauta, porque me parece que... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Seria no item 7.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu só quero saber que tipo de discussão será, 

porque, se é informe da Comissão de Política... 
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ANA LÍGIA GOMES -  Estou perguntando se está na pauta. Se não estiver, 

quero incluir. A questão é essa.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Sim, eu concordo, só não acho que seja no 

item Comissão de Política.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Então, há que se colocá-la em algum lugar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Quero aproveitar a sua indagação para 

dar uma informação aos Conselheiros. Para a reunião ordinária de 13 e 14 de novembro temos 

um compromisso da SAS de apresentar o texto da política. Isso já foi acertado lá. Infelizmente, 

não deu para ser feito nesta reunião de hoje – era nossa intenção – porque havia o problema de 

distribuir com antecedência para que todos os Conselheiros pudessem ler o documento. Por essa 

razão, foi adiado. Isso será feito na reunião de 13 de novembro, quando teremos também, 

conforme havíamos combinado com a SAS, a apresentação da NOB. E, como introdução, a 

propósito da NOB quero dizer o seguinte: a SAS fez diversas reuniões com os gestores dos 

Estados a respeito desse assunto. Uma reclamação que recebi, por exemplo, da Prefeitura de 

Belo Horizonte, é de que a NOB não estava de acordo com os interesses dos Municípios etc. Veio 

um ofício dirigido a nós nesse sentido. Então, a SAS fez essas reuniões que nos vão acrescentar 

alguma coisa.  

Portanto, esses dois assuntos já estão na pauta para a próxima reunião do dia 

13 de novembro. E, para dar uma introdução geral a isso, pedi ao Professor Wilmar, da Casa 

Civil, que nos fizesse uma exposição sobre a política social do Governo, para vermos como uma 

coisa se encaixa com a outra – política nacional de assistência social com política social do 

Governo. Eu soube que já houve várias tentativas de trazer aqui o Professor Wilmar para fazer 

uma exposição como essa e ele se comprometeu a vir no dia 13 para fazer uma introdução, 

digamos assim, à política nacional de assistência social que vai ser apresentada.  

Sobre o assunto política, consulto a Conselheira Ana Lígia se era essa a dúvida, 

ou se ela ainda quer tratar de mais algum outro ponto.  
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ANA LÍGIA GOMES -  Se vamos tratar na próxima reunião, vou aguardar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está bem.  

Já que o assunto está esclarecido, coloco em votação a pauta para a reunião de 

hoje. Se alguém tiver algum comentário pode fazê-lo agora; quem estiver de acordo com a pauta 

permaneça como está. (Pausa.)  

Aprovada.  

Conselheiros, temos aqui presente o nosso ex-Presidente, o Conselheiro 

Celecino, que deseja dirigir umas palavrinhas aos seus ex-colegas de Conselho.  

Com a palavra o Celecino.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO -  Obrigado, Presidente.  

Prezados Conselheiros, muito bom dia. Serei bem breve.  

Eu não poderia deixar de vir dar um abraço pessoal a todos, formalmente, na 

reunião do Conselho. Como os senhores já sabem, eu e o Manoel fomos exonerados das funções 

de titular e suplente deste Conselho. Eu era para ter vindo aqui antes, mas, por motivo de 

trabalho e viagem, não pude comparecer, então estou vindo dar o meu abraço formal a este 

Conselho e dizer rapidamente que foi uma experiência relâmpago - para mim, da maior 

importância - de me aprofundar numa área de que já tratava, mas não com a profundidade com 

que passei a cuidar ao vir para o Conselho, e que foi extremamente salutar, para mim, 

pessoalmente, seguramente para o Manoel também. E quero dizer que estou saindo formalmente 

do Conselho, mas nunca da causa da assistência, muito menos da seguridade social. Desta, 

nunca sairei e nunca ninguém me tirará, porque é uma coisa com a qual estou completamente 

envolvido. Continuo fazendo os meus trabalhos de conferências; ainda hoje, tenho no Parlamento 

uma conferência sobre seguridade, enfocando o tema assistência também, cuidando da questão 

do orçamento, que é uma luta permanente – o orçamento da seguridade social – e, 

particularmente, no que me for possível, continuo lutando pelo CNAS. Continuo tratando da 
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questão da estrutura, Presidente, com a sua autorização, e vou continuar trabalhando para que 

não tenhamos tantas dificuldades ou que elas sejam minoradas ao longo do processo.  

Quero deixar aqui o meu abraço a vocês, e o do Manoel também, dizendo que 

foi extremamente salutar, de nossa parte, esse convívio, e que as conjunturas nos levam a essas 

idas e vindas. Mas o fundamental é que a causa, sob nenhuma hipótese, será abandonada. De 

mim, disponham completamente. A qualquer hora e a qualquer momento, estarei absolutamente 

ao dispor dos meus prezados Conselheiros e deste Conselho, no qual acredito profundamente em 

função da causa pela qual ele luta, que é tornar a assistência uma efetiva política pública. São 

razões de sobra para que eu não saia da causa, embora saia da Casa. Por favor, fiquem 

inteiramente à vontade em dispor do colaborador permanente e sabendo que a minha disposição 

será cada vez mais comprometida com essa causa que é das mais nobres.  

Desculpem interromper a reunião, mas eu não poderia deixar de, feita a 

formalização do desligamento, vir aqui dar um abraço aos meus companheiros de luta.  

Muito obrigado. Estou sempre às ordens.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos contar com a sua ajuda, Celecino.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO -  Como já lhe disse por telefone e ao 

Secretário-Executivo, a qualquer hora, a qualquer momento estou à disposição de toda a 

estrutura do Conselho. A minha modesta colaboração vai estar sempre à disposição, sem 

nenhuma restrição.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não houve nenhuma 

manifestação maior dos outros companheiros, mas tenho certeza de que as minhas palavras 

calarão nos outros companheiros. Estou um pouco emocionada.  

O Celecino deu grandes contribuições a este Conselho e a saída dele vai ter um 

peso para este Conselho mas, como ele mesmo disse, ele vai continuar na luta, inclusive pela 
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seguridade social, que acho que está altamente ameaçada hoje. E, se a seguridade social está 

ameaçada, a assistência social consequentemente está ameaçada também.  

É um lutador que temos e nos caminhos da luta pela seguridade e pela 

assistência social teremos um aliado, e um aliado amigo.  

 Assim, agradecemos ao Celecino por tudo que ele fez por este Conselho, 

principalmente como Presidente, que, aliás, foi a sua gestão.  

Obrigada. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Quero também dizer que o Conselheiro 

Manoel ficará, a pedido da nossa Conselheira Ana Lígia, à disposição para nos ajudar nessa fase 

intermediária. Foi acertado que ele nos dará um apoio principalmente na área jurídica, na qual ele 

tem competência específica. Então, vamos ter a oportunidade de contar também com o 

Conselheiro Manoel.  

Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Só quero ratificar as palavras da Fátima e dizer da 

importância da sua contribuição, Celecino, para o CNAS, principalmente na discussão das 

atribuições da Comissão de Normas, uma competência do CNAS que tem sido cobrada no País 

inteiro, inclusive a sua revisão. A sua compreensão da complexidade da problemática fez com 

que caminhássemos até onde chegamos.  

Agora, permitam-me registrar, em nome da Comissão de Normas – na pauta 

vamos discutir isso com mais calma – que é lamentável que o Governo tenha substituído dois 

Conselheiros da Comissão de Normas, a Conselheira Ângela e o Conselheiro Manoel. A 

Comissão continuou trabalhando, fez uma oficina e, no momento em que vai traduzir o trabalho, o 

Governo vem e os substitui.   

Esse ponto está agendado na Comissão de Normas, vamos discuti-lo. 

Compreendo e acho que não prescindimos da colaboração do Manoel, mas não é a mesma 

coisa. Vou destacar essa problemática um pouco mais adiante, na pauta, onde esse assunto está 

contemplado, para vermos como vamos dar conta de uma tarefa quando a Comissão foi cortada 
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pela metade. O CNAS nos deu dois meses para fazer o trabalho e o Governo tirou dois 

Conselheiros da Comissão. Mais adiante vamos ter de conversar sobre isso, até onde vamo-nos 

comprometer com isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Sônia com a palavra.  

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Ana Lígia, mais do que você, eu sinto a saída da 

Ângela. Não porque duvidamos da competência da Ivana, que é ótima pessoa, mas a Ângela era 

uma companheira antiga, esteve com a Gilda aqui todo o tempo e, mais do que suplente, ela era 

uma Conselheira muito dedicada e senti muito quando ela pediu para sair. Senti muito. Ela me 

disse que não teria nenhuma possibilidade de continuar, na medida em que o MEC está se 

envolvendo, agora para 98, com a educação infantil e que ela tem muitas viagens a fazer. Na 

verdade, acabei de falar com a Ângela.  Como vimos, ainda não foi publicada a nomeação da 

Ivana e falei com a Ângela para saber se ela poderia estar aqui à tarde. Ela me disse que ia tentar 

fazer mais esse sacrifício, porque ela está com a vida completamente tomada por viagens. Ela 

não pára em Brasília.  

Não havia nenhuma expectativa, nenhuma idéia de convidar a Ângela para sair. 

Nós não teríamos motivos. Mas ela realmente disse que não poderia continuar, que ela teria de 

faltar todas as vezes e isso não a deixava bem. Então, fomos procurar dentro do MEC a pessoa 

que mais se adequasse a esse lugar e já tivesse algum envolvimento com o assunto. A Ivana – 

vocês ainda não sabem, ou não conviveram com ela – esteve neste Conselho, trabalhou... com 

quem?  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Com o Ministro, na época da instalação do Conselho.  

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - ... e já trabalha com a política do idoso. Foi um 

trabalho muito bonito, muito competente que ela fez na área dos parâmetros curriculares que o 

Ministério da Educação lançou ontem. A questão do idoso, nos parâmetros, foi escrita por ela, 

abordada, defendida, trabalhada. Enfim, ela é assessora da Secretária de Educação Especial no 
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MEC, um setor do MEC muito específico onde tratamos de assuntos que têm absolutamente tudo 

a ver com este Conselho. Quer dizer, a Ivana foi escolhida a dedo, com o maior cuidado para 

que, em matéria não só de competência, trouxéssemos uma pessoa tão bem qualificada como a 

Ângela, mas que também tivesse ainda mais a ver com o papel que o CNAS desempenha, na 

idéia de que temos o CNAS como um lugar para discutir a política e não só ficar rebatendo coisas 

que o Governo faz de uma maneira com que não concordamos, mas que nos adiantemos, 

proponhamos políticas e programas. Acho que a Ivana vai somar tanto conosco, que vamos estar 

bastante bem assessorados e vamos trabalhar com ela de uma maneira muito boa. Gostaria de 

deixar isto claro e, se vocês acharem que têm ainda alguma coisa que possamos esclarecer, 

gostaria que fosse perguntado agora, para passarmos de hoje para a frente sem nenhuma 

questão desentendida, sem nenhuma sensação de que o Ministério está prejudicando o Conselho 

de alguma maneira com essas mudanças.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Patrícia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Quero também lamentar a saída dos 

representantes do Ministério da Previdência e Assistência Social , o Celecino e o Manoel. Os dois 

deram uma contribuição muito grande na condição de representantes governamentais para que 

este Conselho tivesse condições de funcionar. Houve um empenho bastante grande da parte 

deles, que todos nós reconhecemos. E causa-nos muita preocupação a saída dos dois. 

Esperamos e contamos com que os novos representantes do Ministério da Previdência possam 

também nos dar essa sustentação, já que a SAS está localizada nesse Ministério. Não queremos 

dizer que os outros representantes do Governo não são importantes – evidentemente, são – mas 

sabemos, justamente pelo fato de a política de assistência estar dentro da SAS, portanto, dentro 

do Ministério da Previdência e Assistência Social, o peso da representação desse Ministério no 

Conselho. Então, esperamos que a representação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social continue nos dando essa sustentação. E também registramos essa preocupação nossa 

com a saída do Celecino e do Manoel – especificamente com relação ao Manoel – porque não é 

toda hora que encontramos alguém da área do Direito que tenha uma sensibilidade maior com a 
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área das políticas sociais e da seguridade, além da assistência social. É uma raridade contarmos 

com uma pessoa como o Manoel, por parte do Governo, com essa sensibilidade de fazer essa 

ligação do legal com o social. Ficamos, realmente, muito preocupados, porque estamos num 

momento muito sensível no CNAS, ao lidar com essa questão da regulamentação da relação 

público-privado. Sabemos que é um emaranhado de legislação, com seus aspectos legais e 

políticos que envolvem ações do próprio CNAS mas também relacionadas com o Executivo, com 

o Congresso Nacional. É um momento muito delicado e esperamos que o Ministério da 

Previdência e Assistência Social coloque à disposição do CNAS profissionais que possam 

subsidiar o Conselho neste momento, diante da complexidade do momento tão sensível que 

vamos estar vivendo.   

Lamentamos a saída dos dois, reconhecemos a grande contribuição que eles 

deram para a viabilização do funcionamento e o reconhecimento do CNAS e esperamos 

realmente contar com os dois ainda nessa trajetória que o Conselho tem a percorrer.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Da mesma forma que os demais, também 

quero registrar que considero uma perda bastante grande para o Conselho, mesmo considerando 

que você, Celecino, como disse, continua na causa. Acho que isso é muito importante, porquanto 

a sua contribuição tem sido valiosa para a causa da seguridade social. Lamento, pois, a perda do 

Conselho, por um lado, de duas pessoas com quem aprendi a conviver nesse período que foi 

muito interessante, uma convivência muito agradável, e, por outro lado, porque em diversos 

momentos, nas reuniões do Conselho, tivemos um esvaziamento da presença da representação 

governamental, sendo que os que sempre estiveram presentes eram o Celecino e o Manoel. As 

faltas sempre ocorriam em relação a representantes de outros Ministérios. Os únicos que sempre 

estavam presentes – outros às vezes se revezavam – eram os dois e, justamente os dois mais 

assíduos neste Conselho, agora estão saindo.  
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Compreendo a substituição, é uma prerrogativa do Poder Público, entretanto, 

registro a preocupação até em relação ao quorum das reuniões, que muitas vezes só foi 

sustentado pela presença dos dois.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Para não ser repetitiva, incorporo as 

falas dos companheiros da sociedade civil. Lamento muito, mormente quando se avizinha uma II 

Conferência Nacional, a saída desses dois colegas que tinham aqui um papel preponderante. 

Mas também quero dizer que a Ivana, que vem substituir a Ângela, me dá muita alegria e muitas 

esperanças, porque ela tem um comprometimento com a política nacional do idoso. Isso para nós 

é importante e esperamos que ela aqui seja mais uma voz na luta por essa causa.  

Obrigada.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Vando.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Quero também registrar a oportunidade que tive 

de conviver com os dois, tanto com o Celecino na Presidência, quanto com o Manoel na 

Comissão de Normas. Aprendi muito com essa convivência. Senti assim o compromisso que o 

Celecino teve durante o período em que ficou à frente do Conselho, o esforço que fazia em se 

desdobrar como assessor do Ministro e Presidente do Conselho – sentíamos e sentimos que 

realmente havia um envolvimento e um engajamento, apesar de algumas tensões que podem 

existir mas que acho que são irrelevantes com relação ao aprendizado que tivemos na 

Presidência do Conselho – destacando o papel que ele teve no reordenamento do papel do 

Conselho. A estrutura, hoje, do Conselho tem absolutamente a sua contribuição, o que é muito 

importante para o funcionamento deste Conselho e da assistência social no Brasil.  

E o Manoel também deu uma grande contribuição na Comissão de Normas. Era 

uma pessoa que sabíamos que contava com o respaldo jurídico e, mais do que com isso, com o 
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empenho pessoal no sentido de não medir esforços para fazer com que a Comissão de Normas 

cumprisse corretamente o seu papel.  

Aproveito também para dizer que entendo que esta despedida também traz 

novidades e desejar boas-vindas às pessoas que estão chegando ao Conselho.  

Muito obrigado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Aninha.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Não quero ser repetitiva, porque os nossos 

colegas já disseram tudo o que penso a respeito do Celecino e do Manoel, mas tenho dizer que 

com essa atitude só temos de admirá-los mais ainda. Porque sabemos que vamos ter de lutar 

muito mais para a assistência social poder se firmar como prioridade e como política pública. 

Essa atitude – repetindo – nos faz admirar muito mais vocês por essa participação e pelo trabalho 

que vocês realizaram no Conselho durante esse período em que aqui ficaram.  

Obrigada.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A Conselheira Cristina pediu a palavra.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu gostaria de me apresentar. 

Celecino, é uma responsabilidade muito grande, realmente, já sabendo da sua 

trajetória e, mais, do sentimento dos companheiros do Conselho.  

O que posso dizer é que eu venho, na verdade, na minha trajetória, de outra 

área: da saúde. Fui Secretária Municipal de Saúde, durante cinco anos, numa gestão, e noutra 

gestão, no Município de Campina Grande, Paraíba, e tive oportunidade de participar da 

mobilização e formação de todos os conselhos municipais de saúde na Paraíba, quando depois 

assumi a presidência do Conselho Estadual de Secretários Municipais da Saúde e também passei 

a fazer parte, durante três anos, do Conselho Estadual de Saúde. Logo em seguida, também 

assumi a vice-presidência do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, quando 

então vim para Brasília, neste ano, onde coordeno a área da criança no Programa “Brasil, Criança 
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Cidadã” e no programa de erradicação do trabalho infantil. Tive oportunidade de participar de 

algumas reuniões dos conselhos municipais e estaduais de assistência social na Paraíba, como 

representante da área de saúde.  

É uma responsabilidade enorme para mim. É uma nova experiência, mas quero 

que vocês saibam que, com relação a Conselho, tenho alguma experiência acumulada, 

principalmente por essa trajetória dos conselhos de saúde e vou procurar – comprometo-me com 

vocês nisso – fazer jus a essa indicação e tentar contribuir dentro das minhas limitações de tempo 

da melhor forma possível com este Conselho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Dora.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Celecino e Manoel, quero dizer a vocês que o 

Conselho vai ficar marcado pela passagem de vocês aqui. Vocês deixaram muito neste Conselho 

e me sinto feliz de ter tido a oportunidade de estar ao lado de vocês.  

Muito obrigada.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Bem, esta Presidência, ao mesmo tempo 

em que dá as boas-vindas aos novos Conselheiros, não pode deixar de registrar que tanto o 

nosso Conselheiro Celecino, que ocupou com muita dignidade a Presidência, quanto o 

Conselheiro Manoel foram dois Conselheiros que engrandeceram a assistência social no Brasil 

pela trajetória, pelo trabalho que realizaram.  

Deixo registrados aqui os meus agradecimentos pelo trabalho que eles 

realizaram neste Conselho e, ao mesmo tempo, que a Casa, enquanto eu estiver na Presidência 

estará sempre interessada na participação e na colaboração dos dois, pelo que eles têm de 

conteúdo e de conhecimento. Podemos dizer isso acho que unanimemente aos dois que se 

despedem aqui hoje. Até consultaria o Conselheiro Manoel se ele quer usar da palavra também. 

(Pausa.) 

Não é por que está emocionado, não é, Conselheiro?  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO -  Sr. Presidente, quero, mais uma vez, 

agradecer por esse gesto de carinho,  aos servidores do Conselho, que sempre se dedicaram 

com tanta atenção e com tanto zelo ao Conselho, e aos recém-chegados deixo o meu voto de fé 

para que façam melhor do que fizemos, porque o Conselho não só merece, como precisa.  

Muito obrigado, mais uma vez.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Obrigado, Presidente.  

Considerando aprovada a nossa pauta, passamos para o primeiro assunto: 

aprovação da Ata da 43ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 18 e 19 de setembro.  

A Ata consta da documentação distribuída – documento nº 1. Os documentos 

estão todos numerados. Aliás, quero registrar aqui o trabalho da nossa Secretaria, que começou 

a preparar os documentos identificando os documentos internos, o que é muito importante para 

localizarmos rapidamente o assunto – o número corresponde ao item da pauta.  

Está em discussão a Ata da 43ª Reunião Ordinária. (Pausa.)  

Em votação. (Pausa.)  

Aprovada.   

O Secretário-Executivo está chamando à atenção que existe também uma ata 

da Oficina sobre Entidades e Organizações de Assistência Social, realizada no dia 17.  

Se alguém quiser se pronunciar sobre essa Ata a palavra está franqueada. 

(Pausa.) 

Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.)  

Aprovada.  

Item 2 da pauta: aprovação das Resoluções CNAS nºs 149, 152 a 162. 

Foram Resoluções assinadas ad referendum do Conselho conforme autorização 

que a Presidência recebeu deste Colegiado.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu peço destaque para uma 

resolução que está inclusive sem número. Trata-se da minuta da resolução sobre subvenções 

sociais. Aqui precisaríamos dar uma explicação aos Conselheiros antes de votarem.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Com a palavra o Secretário-Executivo.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Talvez a Mercês possa nos 

ajudar. 

No ano passado, em dezembro, o Conselho aprovou o que chamamos aqui de 

plano estratégico para aquela questão da prestação de contas das entidades que haviam 

recebido recursos das subvenções sociais e não haviam prestado contas. São em torno de 6.500 

entidades nessa situação. Foi apresentado um plano ao Conselho, que foi aprovado. Nesse 

período de dezembro para cá, a equipe do Conselho que cuida dessa área adotou todos os 

encaminhamentos administrativos, desde fazer mala direta para essas seis mil e tantas entidades, 

a questão dos processos, tudo, e agora estamos no momento que combinamos nesse plano em 

que só faríamos a publicação da Resolução dando prazo, tudo direitinho, após termos feito toda 

essa infra-estrutura no Conselho: fazer a mala direta para as entidades, a carta, o cálculo 

corrigido do que tem de ser devolvido até o final do ano, todas essas questões. Esse trabalho 

está praticamente concluído e teríamos já condições de aprovar a Resolução no Conselho para 

enviar todo esse material para as entidades.  

Talvez, para detalhar um pouco mais a Resolução, para melhor entenderem, a 

Mercês poderia dar uma explicação ao microfone – toda a explicação da base legal sobre essa 

Resolução.  

Lembramos para quem está chegando ao Conselho que essas subvenções 

sociais são fruto ainda daquela sistemática que havia de repassar recursos para as entidades via 

o Adendo 2 do Orçamento, ou seja, todo aquele esquema do tempo da CPI do Orçamento, que 

foi desvendado.  

O Conselho, por um período, foi o órgão gestor – o CNSS. Como o CNAS 

substituiu o CNSS, nós herdamos isso. Hoje, temos em torno de seis mil e poucos processos de 

entidades ainda nessa situação, sem prestação de contas.  

Lembro ainda que essa não prestação de contas pelas entidades não significa 

necessariamente que as entidades tenham recebido esses recursos. Como na época era feita a 



 

 15 de 144  

sistemática de repasse de recursos, a muitas das entidades o recurso foi repassado para a 

agência bancária, não foi retirado, isto é, a entidade não recebeu o recurso e, com a mudança de 

moeda, cortes de zero e isso tudo, o recurso acabou praticamente sumindo. Então, não dá para 

generalizar e dizer que essas seis mil e tantas entidades receberam os recursos, não prestaram 

contas ou foram mal aplicados. Não podemos fazer essa afirmação, porque seria uma 

generalização que não é correta.  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Estamos tentando colocar um ponto final na questão 

das entidades inadimplentes e resolver definitivamente a situação dessas entidades, 

principalmente tirar essa responsabilidade do CNAS.  

Então, a Resolução vem como um documento final a ser apresentado ao 

Tribunal de Contas, basicamente. Assim, teremos material para apresentar tanto ao Ministério 

Público, como ao Tribunal de Contas, como à própria SAS, sobre essas entidades. 

Todos os considerandos acrescentados à Resolução dizem respeito 

basicamente ao repasse de recursos para as entidades inadimplentes e pensamos que em alguns 

casos está sendo contrariada a legislação, uma vez que essas entidades não têm o registro no 

SIAF como inadimplentes. Havia um controle feito exclusivamente pelo ex-INSS e, portanto, 

temos uma preocupação muito grande de estar contrariando a legislação ao cumprir uma 

determinação do Tribunal de Contas, de 1992, de cobrança dessa prestação de contas. Hoje, a 

Resolução dá um prazo somente para a devolução do recurso, porque a apresentação da parte 

documental já teve o prazo esgotado, de acordo com o segundo considerando do Decreto nº 

938/72. Hoje, estamos basicamente cobrando a devolução do recurso e, claro, abrindo aquele 

espaço que o Moroni já mencionou para as entidades que não receberam o recurso comprovarem 

que  não o receberam ou que encaminharam no devido tempo a prestação de contas. Estamos 

abrindo esse espaço, dando um prazo até 31 de dezembro para que façam isso, para que 

possamos então retirar da relação aquelas entidades que realmente não receberam e saber as 

que continuam devedoras para tomar as providências, mas já em outra instância: Ministério 

Público e Tribunal de Contas.  

Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida... 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Só esclarecendo, depois de 

todas essas medidas a entidade que não fizer nenhum tipo de manifestação em termos de 

devolver o recurso, ou de comprovar que não o recebeu será comunicada com todas as 

informações que temos no Conselho sobre ela para o Tribunal de Contas e para o Ministério 

Público da comarca sede da entidade. Além disso, também à SAS, porque essas entidades, 

estando inadimplente, não podem firmar nenhum tipo de convênio. Ademais, são entidades que já 

tiveram o seu registro no Conselho cancelado. Após todo esse trabalho, o que sobrar vamos fazer 

essa comunicação. Essa é uma questão para a qual eu chamaria a atenção.  

Outro ponto é que vai haver um acúmulo muito grande de trabalho no Conselho. 

No caso, seriam mais 6.000 processos que estariam dando entrada, num curto espaço de tempo, 

no Conselho, que terão de ser todos analisados, com parecer, lembrando ainda que vamos ter 

em média mais uns 3.500 processos entrando até o final do ano, de registro e certificado, 

renovação e recadastramento. Então, está previsto entrarem até o final do ano, talvez em torno 

de 10.000 processos no Conselho. É aquilo que eu disse na reunião passada, o estrangulamento 

que estamos vivendo em termos de pessoal também. Só gostaria de deixar registrado isso.  

Outra coisa para que eu gostaria de chamar a atenção, que não é uma coisa 

muito habitual nas resoluções, mas que está nesta e eu não gostaria de deixar passar 

despercebido, é que o art. 5º autoriza a Secretaria-Executiva a tomar todas as medidas 

administrativas necessárias, dentro de suas competências, para operacionalizar essa Resolução. 

É a primeira vez que colocamos isso numa resolução, por isso chamo à atenção, para, como diz o 

pessoal de Goiás, não passar batido.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O que isso significa exatamente, no 

caso? São providências administrativas, não?  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Providências administrativas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Estão em discussão essas Resoluções.   
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DANIEL DOMINGUES - Presidente, tenho uma dúvida a respeito dessa 

Resolução.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não, Conselheiro Daniel.  

 

DANIEL DOMINGUES - No item 3 dos considerandos se diz que o TCU fixou um 

prazo para que essas entidades prestassem contas ou devolvessem o recurso. Esse prazo... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Já passou.  

DANIEL DOMINGUES - E por que estamos dando novamente outro prazo? 

Temos condições para fazer isso, ou teríamos de obedecer à determinação do TCU?  

 

MERCÊS A. CARVALHO – O TCU deu 60 dias para elas prestarem contas ou 

devolver o recurso, ou então tomada de conta especial do responsável. O CNAS não tem como 

fazer tomada de conta especial do responsável porque as subvenções sociais eram pagas por 

relação bancária nominal à entidade. Não temos como identificar o responsável com CPF, 

identidade. Não temos como localizar esse responsável. Então, já foi encaminhada mais de uma 

vez solicitação de tomada de conta especial, no caso, para as entidades, e o TCU não aceita.  

 

DANIEL DOMINGUES - Eu diria o seguinte: se o TCU determinou em 60 dias, 

deveria ser cumprida essa condição de prestação de contas ou devolução do recurso. Nós temos 

condições de estabelecer mais um prazo, além daquele que o TCU determinou?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu consultaria o Secretário: esses 60 

dias contam a partir de quando?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Pela legislação, a entidade 

teria, a partir do momento em que recebeu o recurso, 60 dias para prestar contas. E esses 60 
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dias nunca poderiam ultrapassar o último dia útil do mês de fevereiro do ano seguinte. Como 

eram recursos do orçamento, teria de fechar. Só que, com essa Resolução, não estamos 

chamando para prestação de contas. Prestação de contas não estaríamos mais aceitando com 

essa Resolução. Então, o que é? É devolução dos recursos via DARF, ou provar que não os 

recebeu. A entidade vai ao Banco. O que ocorria? A sistemática era a seguinte: no orçamento, no 

adendo 2, o Deputado colocava tais e tais entidades para receber esse recurso. O PRODASEN, 

do Senado, repassava essas informações para o Conselho e também o que tinha de 

disponibilidade financeira. O Conselho via quais dessas entidades já haviam prestado contas, 

tinham registro e tal, e processava o pagamento. De que forma? Mandava uma relação bancária 

para a agência metropolitana do Banco do Brasil, que distribuía, por meio de relações bancárias, 

para as agências do Banco do Brasil da cidade sede da entidade ou cidade mais próxima. A 

entidade ia até lá, com uma ata comprovando, alguma coisa, o diretor retirava o dinheiro ou 

depositava em conta e tinha de prestar contas em 60 dias a partir desse momento. Era essa a 

sistemática.  

Esta Resolução não trata de prestação de contas, que não estamos mais nesse 

caso.  

 

DANIEL DOMINGUES - Desculpe insistir, mas acho que mesmo assim estamos 

extrapolando a decisão do TCU que previa prestação de contas ou devolução dos recursos. O 

senhor falou com muita propriedade sobre o que diz a lei: a pessoa que recebe o recurso tem 60 

dias após o vencimento do convênio ou data limite o último dia útil de fevereiro. Estou vendo que 

o período foi 82 a 89. Então, essas entidades já deveriam estar inadimplentes no sistema.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Elas estão inadimplentes, 

estão com o registro cancelado e há uma outra determinação do TCU de que temos de continuar 

cobrando isso.  

 

MERCÊS A. CARVALHO - Porque não existe a possibilidade da tomada de 

conta especial. Não existe essa possibilidade. Então o único instrumento de que o CNAS dispõe 
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hoje, para regularizar essa situação, é a cobrança. Hoje, já se esgotou o prazo da prestação de 

contas, então estamos insistindo na devolução do recurso. Já foram feitas n-tentativas para 

solucionar essa questão, inclusive solicitando junto ao Ministério da Fazenda, em 89, quando foi 

feita a tentativa de tomada de conta especial e não foi possível, a anistia desses débitos que, em 

alguns casos, são baixos, um real, dois reais. O último despacho do Ministério no processo foi 

que não era possível e que se continuasse a cobrança da devolução do recurso ao Tesouro 

Nacional.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Tendo em vista essa questão levantada 

pelo Conselheiro Daniel, seria prudente que fôssemos com essa Resolução ao TCU, 

consultássemos o TCU para saber se da forma como está colocado na Resolução não se agride 

a deliberação anterior do Tribunal.  

Não seria o caso de fazermos uma consulta ao TCU para saber se a Resolução 

não estaria eventualmente ferindo, vamos dizer, preceitos normais adotados por ele?  

 

DANIEL DOMINGUES - Ou mesmo a consultoria do Ministério poderia dar essa 

resposta ao Conselho, se fosse o caso.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Essa Resolução está 

baseada no plano estratégico aprovado em dezembro do ano passado, que apresentamos à 

Consultoria Jurídica do Ministério, que o considerou O.k. Isto está tudo previsto no plano 

estratégico – a Resolução.  

A consulta ao TCU implicaria o seguinte: refazermos todos os cálculos do valor 

que a entidade tem de repassar... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Devolver.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  ...tem de devolver. Porque 

era em UFIR, até dezembro. O cálculo está feito, já está em envelope, tudo pronto, só 
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aguardando essa Resolução. A partir da publicação da Resolução, as entidades vão ter um prazo 

para processar essa devolução – estamos estabelecendo esse prazo até 31 de dezembro.  

Essa consulta ao TCU tranqüilamente, Presidente, significaria extrapolar esse 

prazo, porque vai ser uma consulta demorada.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mas a questão que se coloca aqui, que o 

Conselheiro Daniel está levantando e que é pertinente, é a seguinte: se o CNAS tem competência 

para mexer em prazos de procedimentos regulares do TCU. Essa é uma questão pertinente. Nós 

não podemos, de fato, estar fixando aqui prazo para a devolução sendo que isso já era para ter 

sido feito. Prestação de contas é o seguinte: prestou contas ou devolve o dinheiro. Essa é a regra 

que funciona para convênios e para tudo o mais. Então, não sei se o CNAS... Aliás, estou 

tomando contato com essa Resolução agora. Eu não havia visto essa Resolução anteriormente. 

Então, a ponderação do Conselheiro Daniel é importante porque, eventualmente, se o TCU 

entender que nós estamos aqui invadindo competências fixadas em procedimentos regulares, ele 

poderá questionar isso e não termos como responder. Então, acho extremamente válida a 

ponderação do Conselheiro Daniel. Agora, eu perguntaria se não seria possível uma consulta ao 

TCU, mandar para o Tribunal a Resolução dizendo que temos um parecer jurídico... Você tem 

esse parecer da Consultoria Jurídica do Ministério?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não; o parecer não está 

escrito.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois é, não tendo o parecer, complica 

mais ainda. Sem um respaldo da Consultoria Jurídica e do TCU, se fixarmos esse prazo e ele 

significar um tipo de benevolência... Pode ser interpretado, de repente, como um tipo de 

benevolência que estamos concedendo a essas entidades e alguém poderia questionar: em que 

sentido estamos concedendo isso? Qual o objetivo dessa concessão? Há interesse em levantar 

inadimplências? Enfim, acho que isso poderia ser questionado e ficaríamos realmente sem 

condições de responder.  
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O Conselheiro Daniel colocou bem a questão: temos de ter um pronunciamento 

do Tribunal de Contas no sentido de nos avalizar numa decisão como essa. Acho que quem já 

esperou cinco anos, ou seis, ou sete, ou oito, não vai ser por causa de um mês que vai perder 

isso. A pior coisa seria um puxão de orelha do TCU no CNAS dizendo que não teria nada a ver 

com o assunto.  

 

DANIEL DOMINGUES - Presidente, nessa questão legal, se podemos ou não 

fazer esse ato, eu acredito pessoalmente que não, que só podemos prorrogar um  tempo para 

prestação de contas se quem recebeu o convênio pede 30 dias antes de vencer. Estaríamos 

caindo na ilegalidade a partir do momento em que, dando um prazo, tem de tirar da inadimplência 

e essa entidade poderia receber novos recursos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exato.  

 

DANIEL DOMINGUES - Estaremos concedendo novos recursos. E o art. 2º eu 

não entendi muito bem, talvez eu esteja equivocado, mas ele está dizendo que a partir da data 

fixada as entidades que não se manifestarem sobre a medida estabelecida nessa Resolução 

terão seus nomes incluídos na relação de entidades inadimplentes. Então, pelo que está escrito 

aqui, estou deduzindo que elas não estão incluídas ainda. E se não estão incluídas, nós estamos 

inadimplentes perante o sistema. O CNAS está errado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mercês.  

 

MERCÊS A. CARVALHO - Primeiro, não é convênio. Nunca foi assinado nada... 

 

DANIEL DOMINGUES - Qualquer convênio, contrato, distrato, qualquer ato.  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Trata-se de subvenção social, não havia ato, nada. 

Era paga por relação bancária. Então, a cobrança determinada pelo Tribunal de Contas foi feita. 
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Nós encaminhamos cobrança, na época, a 14.000 entidades inadimplentes e, no decorrer desse 

tempo, foram reduzidas a seis mil e poucas. Nesse meio tempo, o Conselho não tinha outro 

mecanismo porque o SIAF não aceitava a inclusão dessas entidades como inadimplentes porque, 

para isso, ele exige o nome do dirigente, o CPF, o CGC, e o tipo de repasse não trazia esses 

dados. Então o SIAF dizia que era um lançamento “sujo”, que ia sujar o sistema, então não 

aceitava. Esse acompanhamento é feito num sistema à parte. E o CNAS, na época, como não 

tinha outro mecanismo para indicar que essas entidades estavam inadimplentes, cancelou o 

registro de todas elas com relação publicada no Diário Oficial, nominal, de todas elas, e a partir do 

momento em que iam regularizando a sua situação o CNAS ia restabelecendo o registro delas. O 

Tribunal de Contas, o que vem fazendo é um acompanhamento dessa cobrança. Eu entendo que 

para o Tribunal de Contas, hoje, é que essa questão seja solucionada e a única coisa que o 

CNAS hoje pode fazer ou é cobrar a devolução do recurso, ou arquivar esse caso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Inclusive há uma imprecisão nesse art. 2º. 

Eu estava conversando com o Secretário-Executivo. Não se trata de “nome incluído”, mas “nome 

mantido” na relação de entidades inadimplentes.  

 

DANIEL DOMINGUES - Mantida e não incluída, então. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mantida. 

Então, já estou vendo que existe erro na Resolução e, nesse caso, seria 

prudente verificarmos, numa checagem com o Tribunal de Contas, se o CNAS pode fazer uma 

resolução desse tipo. Eu tenho receio de que não, pelo argumento levantado.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Nós temos resoluções 

nesse nível, inclusive uma que estipulou o prazo de 31 de outubro de 1994 para as entidades 

prestarem contas que estão fora do TCU. Essa Resolução, de 1994, do CNAS, foi feita em 

conjunto com a Consultoria Jurídica do Ministério. Não há nada novo aqui, pessoal.  
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Eu gostaria só de esclarecer que isso já foi feito em 1994, quando o CNAS deu 

um prazo de 31/10/94 para as entidades prestarem contas – que não é o caso – ou devolverem o 

recurso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Essas mesmas entidades?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Essas mesmas entidades. 

Eram 14.000 processos e desses, em torno de 8.000 tiveram esse procedimento.  

Essa Resolução também faz o seguinte: aquela entidade que prestou contas até 

aquele prazo, que extrapolava o prazo fixado pelo TCU, teria seu registro restabelecido. As 

outras, que prestaram contas ou  devolveram o recurso após esse prazo, fariam o quê? O CNAS 

tirava da lista de inadimplentes, porque devolveu o recurso, e ela teria de entrar com novo 

processo de pedido de registro e certificado. Quem prestou contas ou devolveu o recurso fora 

desse prazo, de 31/10/94, teve o seu registro cancelado e, automaticamente, quem tinha o 

certificado, ele também.  

Essa Resolução de 94 foi pensada em conjunto com a Consultoria Jurídica. Esta 

Resolução não altera aquela. Só não estamos mais aceitando prestação de contas. É devolver o 

recurso ou provar que não recebeu. Quando prova que não recebeu via declaração do Banco do 

Brasil de que não foi repassado à entidade, que ela não recebeu e tal e coisa, mesmo assim, 

atualmente o registro é restabelecido provisoriamente. Se a entidade prova, por documento do 

órgão oficial que tinha a função de repassar esse recurso, que ele não repassou, que ela não 

recebeu, ela não pode ser prejudicada por isso. Então, restabelecemos o registro 

provisoriamente. Se um dia ficar provado que ela recebeu, embora o próprio órgão diga que não... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O que eu não estou entendendo é o 

seguinte: se resoluções anteriores já trataram da matéria, não foi disciplinada a devolução dos 

recursos nessas resoluções anteriores?  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Foi e foi isso que eu disse: 

era até 31/10/94. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  E por que não devolveram até essa data 

e estamos dando mais prazo?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Quem devolvesse ou 

prestasse contas até 31/10/94 não ia sofrer nenhuma penalidade. Ia manter o registro e o 

certificado. Correto, Mercês?  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Essa Resolução anterior não dá um prazo para 

devolução; ela dá um prazo para restabelecer o registro. Nesta aqui, estamos dando um prazo 

para devolução e tomar outras providências junto ao Ministério Público.  

Essa idéia do Ministério Público surgiu na medida em que o Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da Delegacia da Polícia Federal, instaurou um processo para cada uma dessas 

inadimplências que constaram das primeiras resoluções. Aí tem surgido algum efeito, via Polícia 

Federal. Inclusive, a Secretaria-Executiva, ainda na época da Andréia, manteve um contato direto 

com a Polícia Federal e na época ela já classificava como um crime contra a Fazenda e 

desenrolava todo um processo contra a entidade – não contra o responsável porque não tinha 

como responsabilizar. Mas também agora só lembrando, na primeira vez dessas resoluções 

tínhamos muitos casos de entidades que diziam que não haviam recebido o recurso, com  n-

argumentos, que não tinham como apresentar os documentos etc. Fizemos uma consulta à 

SISET, do Ministério, na época, sobre esses casos, que fugiam da rotina. E esse parecer da 

SISET era que tínhamos de continuar a cobrança dessas entidades. Então, existe essa consulta à 

SISET e tenho o documento comigo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim. Como realmente estamos aqui sem 

um parecer formal da Consultoria Jurídica do Ministério e não temos nenhuma segurança de que 

este documento seria endossado pelo Tribunal de Contas e, além disso, há alguns erros na 
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própria Resolução, eu proponho que essa matéria seja revista e na próxima reunião, se tivermos 

condições de ter uma posição mais oficial sobre a questão, ela voltaria a ser examinada pelo 

Conselho. No momento, acho que essa questão levantada aqui particularmente por já ter sido 

tratada em resoluções anteriores, com o mesmo objetivo, nós precisaríamos ter alguma 

segurança de que essa nova resolução estaria de fato dando seqüência a alguma coisa que o 

próprio Tribunal, ou a Consultoria Jurídica do Ministério estivessem aprovando, porque, senão, 

estaremos legislando aqui. Esta é uma competência que seguramente não temos, a de dilatar 

prazos de prestação de contas para esses assuntos próprios. Eu, sinceramente, não teria 

segurança para colocar em votação uma matéria dessa sem um parecer abalizado da área 

jurídica.  

 

DANIEL DOMINGUES - Eu gostaria que desse parecer que fosse levado à 

Consultoria Jurídica constasse uma história desse assunto. Porque o último financiamento foi em 

89 e se em 94 houve uma resolução semelhante a essa, pode parecer à opinião pública em geral 

que estamos simplesmente protelando o problema e “empurrando com a barriga”. Para a imagem 

do Conselho, acho que isso é ruim. Nessa consulta tem de dizer o que aconteceu e porque não 

foi cumprido esse prazo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exato.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Se a preocupação é nesse 

sentido, poderia o Conselho muito bem tomar a decisão só do art. 2º. Não fazer essa cobrança, 

não dar nenhum outro prazo, nada, que se as entidades que estão listadas, que ainda não 

prestaram contas, não devolveram o recurso e tal, o procedimento vai ser esse, esse e esse.  

 

DANIEL DOMINGUES - Mesmo o art. 2º, Secretário, na minha visão é incorreto, 

porque manter essas entidades na relação de inadimplentes é obrigação do Conselho, não 

precisa uma resolução para ser feito.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não; eu não estou falando 

dessa questão, Daniel. Estou falando o seguinte: fazer essa comunicação ao Ministério Público 

Federal, a todos esses órgãos das comarcas de que essas entidades estão inadimplentes, 

porque elas já estão inadimplentes no Conselho. Tanto é, que no setor de cadastro todas elas 

estão inadimplentes.  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Por isso o cancelamento de todas elas como 

inadimplentes.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Houve o cancelamento de 

todas elas, o registro, o certificado, as entidades mantidas, as mantenedoras, tudo isso. Então, se 

o questionamento é esse, que vamos abrir novo prazo e isso vai ficar mal para o Conselho, isso 

não é questão que o TCU vai resolver. Se a questão é essa, já podemos partir diretamente para 

isso: essas 6.000 entidades estão inadimplentes no Conselho, comunicamos ao Ministério 

Público, ao Tribunal de Contas, à SAS e tal e resolvemos essa questão dessa forma. Não 

abrimos a possibilidade de as entidades devolverem recurso, nem comprovarem que não 

receberam. Porque, cancelado o registro delas, já está, desde 1994. Pode ser dessa forma.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu acho que esse procedimento seria 

transferir ao órgão competente as providências. Nós não somos o órgão competente nesse 

assunto. Realmente, não somos. O órgão competente de prestação de contas do Governo 

Federal chama-se Tribunal de Contas da União. Ainda mais num caso como esse, que não existe 

convênio, coisa nenhuma, e é um assunto que herdamos, além do mais, de uma forma 

extremamente aleatória. Isto veio parar aqui porque nós fomos sucessores. É uma herança. 

Então, isso, na verdade, deveria estar incluído naquele trabalho feito de encerramento do 

Ministério do Bem-Estar Social. Não é isso?  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Ele foi, por isso paramos em 89. Os anos de 90, 91 

e 93, na época da “inventariança” do Bem-Estar Social, hoje está como MARE, que vem 
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desenvolvendo um trabalho de cobrança a essas entidades. Agora, de 82 a 89, a unidade gestora 

era o ex-CNSS, que era vinculado ao Ministério da Educação. Então, foi feito na época um grupo 

de trabalho, convidados membros da SISET, tanto na época da “inventariança” do Bem-Estar, 

como do MEC, e ficou decidido que de 82 a 89 continuaria a cargo do CNAS e de 90 a 93 

passaria para a “inventariança” do Bem-Estar, que hoje está com o MARE, e continuaria. Existe 

também esse parecer do grupo de trabalho, do final de 95, que continuaria a luta para essas 

entidades regularizarem sua situação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu entendo que poderíamos retirar essa 

Resolução da pauta, votar as demais, que já estão amplamente examinadas e estudadas pelo 

Conselho e tratar desse assunto com mais cautela. Realmente, as ponderações levantadas aqui 

mostram que não temos todos os elementos, talvez, para tomar essa decisão, particularmente 

com essas novas informações de estar no MARE, porque não sabemos que providências o 

MARE está tomando a respeito.  

 

MERCÊS A. CARVALHO – Nós temos um contato até muito próximo com o 

MARE. Ele formou uma comissão que trata dessas entidades e ainda temos uma ligação em 

função de que essas entidades constam com o registro cancelado. Então, a partir do momento 

em que o MARE dá baixa numa prestação de contas ou devolução por uma entidade lá, ele 

comunica ao CNAS a baixa daquele débito, confirmando que a entidade regularizou sua situação 

para o CNAS tomar as providências quanto ao registro, ou de restabelecimento, ou de 

cancelamento daquele registro. Ontem mesmo, o Veloso, responsável no MARE por essas 

questões, me ligou porque ele ainda tinha dúvidas sobre os procedimentos com relação a 

prestação de contas. Sabemos que o grupo existe e que ele funciona em razão da cobrança da 

prestação de contas, no caso, da devolução.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está bem. Já que existe alguém também 

cuidando do assunto, essa é mais uma razão para fazermos uma checagem nesse documento.  
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Eu retiraria esse assunto da pauta e votaríamos as demais resoluções. Esta 

minuta ficaria excluída. Quem quiser manifestar-se sobre as demais resoluções... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Eu ainda estou na anterior. Na proposta de retirada de 

pauta. Quero discutir como fica amarrado o procedimento, porque é um assunto que vem sendo 

protelado há tempos. Agora, de novo, retira-se da pauta para ver com mais cautela. Que dia? Ver 

o quê? Há várias pessoas cuidando dele... Acho que tem de haver um encaminhamento mais 

concreto. Tudo bem que se tire da pauta, que venha de novo, mas temos de ver efetivamente 

qual é o problema e o que se pode fazer logo mais a respeito.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu estou propondo aqui, Conselheira, 

que votemos as demais e depois examinemos o que vamos fazer com essa aqui.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Já estamos com a mão na massa. Discutimos 

exaustivamente isso e não vejo por que não tirar o encaminhamento agora.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, vamos tirar.  

 

DANIEL DOMINGUES - A Conselheira tem toda razão. Deve ser dado um 

encaminhamento neste momento.  

Eu sugiro que seja feito um histórico a respeito desse assunto – que acho que 

deve ser feito – para ser encaminhado à Jurídica dizendo das condições nossas de continuidade 

ou não disso. Encaminhar à Jurídica para ver qual providência legal deve ser tomada doravante. 

Quem tem de nos informar isso é a Consultoria Jurídica do Ministério.  

Eu gostaria que fosse por escrito.  

É a minha sugestão, Presidente.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Esses encaminhamentos 

todos já a Consultoria Jurídica, na discussão daquele plano estratégico em dezembro do ano 
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passado, que foi aprovado pelo Conselho, deu as orientações. Na época, lembro-me de que me 

reuni com o pessoal e disseram que não havia necessidade de um parecer escrito coisa e tal. 

Esse plano, vocês fazendo isso, não tem problema, tem fundamentação.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Foi orientação verbal?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Orientação verbal.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Nós não podemos trabalhar com 

orientação verbal, Secretário. Temos de ter documento escrito. Não pode ser orientação verbal.  

Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – A respeito de uma outra Resolução, a 157, no 

item... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Vamos acabar esta aqui primeiro.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos acabar esta aqui, atendendo às 

ponderações da Conselheira Ana Lígia.   

Quem mais gostaria de propor alguma coisa a respeito dessa minuta que está 

ai? (Pausa.) 

Já há proposta de um documento por escrito e fazer um histórico, que realmente 

acho correto.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Presidente, no meu entender, o assunto está 

relativamente claro para o Conselho como tratar a questão. Parece-me que há um problema de 

respaldo jurídico da Consultoria ou do TCU para dar o O.k.  

Eu acho que isso não deveria mais voltar à pauta do Conselho. Poder-se-ia dar 

autonomia à Secretaria-Executiva para, uma vez tendo essa resposta do TCU ou da Consultoria 
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Jurídica, encaminhar essa questão. Porque desde dezembro que existe, pelo menos verbal, o 

“encaminhe-se”, e quase um ano depois, de novo, começar tudo outra vez... Acho que a 

Secretaria-Executiva poderia ter autonomia para encaminhar isso fazendo essas consultas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Parece-me razoável a ponderação do 

Conselheiro Vando. Se estiverem de acordo, faremos essa encaminhamento. Faríamos um 

histórico da questão, encaminharíamos à Consultoria Jurídica do Ministério, teríamos um parecer 

da Consultoria Jurídica para que, independentemente de eventualmente ser no sentido de pró ou 

contra, o Secretário-Executivo tomar as providências, trazendo de novo ao Conselho se o assunto 

tiver de ser aprovado pelo Conselho.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O TCU também entraria?  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A sugestão é ouvirmos a Consultoria 

Jurídica, que nos vai dizer se o TCU deve se manifestar ou não. Então, entendo que esse 

documento por escrito é muito importante.  

Vamos passar a palavra ao Conselheiro Célio para se manifestar sobre a 

Resolução... 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Resolução 157. Na última página da 157, no 

item 05 – Processo Fundação Uniplac, Fundação Universidade do Planalto Catarinense. É uma 

pequena correção que eu já havia feito em outra ocasião. A minha terra natal, Lages, é com “g” e 

não com “j”. (Risos.)  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Esse é um destaque de relevância.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É um erro imperdoável, Conselheiro.  

Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação o conjunto de 

resoluções. Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.)  

Aprovado.  
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Passamos ao item 3º da pauta. O Secretário-Executivo está me pedindo para 

transferir esse assunto para a tarde, porque ele está aguardando a documentação que está vindo 

do CNAS... 

ANA LÍGIA GOMES -  Esse material está no carro desde as 8 horas. Esse carro 

não quebrou? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não; esse é um material da 

Conferência do GT cuja reunião nós terminamos ontem quase as 8 horas da noite. Então, não 

houve tempo para fazer de ontem à noite para a manhã de hoje. O pessoal está no Conselho 

trabalhando naquelas conclusões do GT de ontem, então, solicitaria que passasse para a parte 

da tarde. Esse assunto não depende do carro, por enquanto.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então vamos passar ao item 4º.  

Sobre esse assunto, quero destacar a presença neste plenário da Coordenadora 

da Política Nacional do Idoso, da SAS, a Dra. Jurilza. Consulto o Conselheiro da SAS se a 

exposição do Prof. Heldo Mulatinho será feita pelo Conselheiro ou pela Dra. Jurilza.  

É o Conselheiro Daniel que vai fazer a exposição?  

 

DANIEL DOMINGUES - Sobre o idoso é a nossa colega Jurilza.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Tudo bem. Passo a palavra à Dra. 

Jurilza.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Presidente, só por uma questão de encaminhamento de 

organização da reunião, eu queria que ficasse registrado que toda essa pauta tem de ser 

cumprida hoje... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Em princípio, sim. 
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 ANA LÍGIA GOMES -  Então, temos de prestar atenção ao tempo. Nenhum 

assunto, parece-me, pode ser adiado. Por isso, chamo a atenção do Sr. Presidente, na 

coordenação da reunião, porque há alguma preocupação com a organização do tempo das 

pessoas, para que possa ser cumprida a pauta. Há aqui assuntos fundamentais.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A ponderação da Conselheira Ana Lígia é 

procedente. Consultaria a Dra. Jurilza se tem uma estimativa de tempo de que precisaria para a 

exposição. (Pausa.)  

Vamos insistir no sentido de que a exposição seja a mais breve possível, porque 

hoje realmente estamos com problema de pauta.  

 

JURILZA MARIA MENDONÇA – Bom dia a todos. Como todas vocês já devem 

ter conhecimento, o nosso País está atravessando um acelerado processo de envelhecimento. O 

atual Governo, preocupado com essa questão no nosso País, regulamentou a Lei nº 8.842 sobre 

o Decreto nº 1.948. Esse Decreto foi regulamentado em 03 de julho de 1996.  

 “Considera-se idoso, para efeito desta Lei, a pessoa a partir de 60 anos de 

idade.” 

Qual o objetivo da lei? É promover a autonomia, a integração e a participação 

efetiva do idoso na comunidade.  

Sob a orientação da Secretaria de Assistência Social, que coordena esta 

política, foi elaborado um plano integrado de ação governamental para o desenvolvimento da 

política nacional do idoso. Integram este plano 9 Ministérios setoriais.  

Aqui peço a observação de vocês: está escrito “Saúde” duas vezes. Aqui é 

“Cultura”.  

 Os Ministérios envolvidos são: Extraordinário dos Esportes, Saúde, 

Planejamento e Orçamento – por intermédio da Secretaria de Política Urbana -, Trabalho, Cultura, 

Indústria e Comércio – por intermédio da Embratur -, Justiça e Educação.  

 Esse plano integrado está à disposição de vocês.  
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 Objetivo deste plano: promover ações setoriais integradas de forma a viabilizar a 

implementação da política nacional do idoso.  

 Objetivos específicos: definir ações e estratégias para cada órgão setorial; 

negociar recursos financeiros entre as três esferas de governo; acompanhar e controlar as ações.  

As diretrizes: viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio 

do idoso, proporcionando-lhe a integração às demais gerações.  

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde fez uma proposta ao Sr. 

Ministro da Previdência e à Secretária no sentido de que coordenássemos no Brasil a “caminhada 

pelo envelhecimento saudável integrando gerações”. Essa caminhada aconteceu no dia 18 de 

setembro; mobilizamos em torno de 100 mil pessoas no País inteiro com este objetivo: integrar 

gerações e mostrar ao País que se pode envelhecer de forma ativa e saudável. Como o ano de 

1999 já foi instituído pela ONU como o Ano Mundial do Idoso, acontecerá uma caminhada do 

abraço ao mundo, começando em Nova Zelândia, Austrália e assim sucessivamente, 

simbolizando, com a entrada no novo milênio, o abraço de solidariedade.  

Promover a participação e integração do idoso, por intermédio de suas 

organizações representativas na formulação e implementação das políticas, planos, programas e 

projetos a serem desenvolvidos.  

Inclusive, na Secretaria, recentemente, estamos fazendo um levantamento dos 

avanços a partir da integração da política.  

Priorizar o atendimento ao idoso por intermédio de suas próprias famílias, em 

detrimento ao atendimento asilar, à exceção dos idosos que possuam condições de garantir sua 

sobrevivência; descentralizar as ações político-administrativas; capacitar e reciclar recursos 

humanos na área de geriatria e gerontologia; implementar um sistema de informação que permita 

a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas, em cada nível de 

governo; estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossocial do envelhecimento; priorizar o atendimento ao idoso 

em órgãos públicos e privados prestadores de serviços e apoiar estudos e pesquisas sobre a 

questão do envelhecimento.  
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A Secretaria de Assistência Social, como coordenadora desta política, tem como 

linhas de ação: financiar e apoiar programas e projetos estaduais, do Distrito Federal e municipais 

que visem à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e proporcione sua integração à 

comunidade.  

Eu passarei depois um quadro mostrando o atendimento que a Secretaria tem 

feito no Brasil.  

Estimular a parceria entre as organizações governamentais e não-

governamentais para o desenvolvimento de ações, programas, projetos para o idoso, tais como: 

centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho.  

A prioridade do atendimento, de acordo com a política, é que o idoso permaneça 

junto à família e à comunidade. Então, o nosso trabalho está sendo incentivar os centros de 

convivência, a revitalização dos asilos, porque, de acordo com o acelerado processo de 

envelhecimento, muitos idosos não têm família, são abandonados. Então, qual o nosso papel? 

Procurar revitalizar os asilos, adequá-los para que o idoso tenha um atendimento digno.  

Divulgar planos, programas e projetos concernentes à pessoa idosa no âmbito 

do Governo Federal.  

A Secretaria está com o boletim informativo “Idoso em Ação”, que está sendo 

publicado trimestralmente, divulgando as ações desenvolvidas e o aspecto biopsicossocial do 

envelhecimento.  

Apoiar campanhas educativas junto aos meios de comunicação de massa que 

permitam a divulgação de informações sobre o aspecto biopsicossocial do envelhecimento; 

capacitar recursos humanos voltados para o atendimento da pessoa idosa visando à melhoria do 

desempenho e da qualidade dos serviços prestados.  

A Secretaria, em 96, capacitou em torno de 500 multiplicadores, com o apoio 

das organizações governamentais e não-governamentais na área de gerontologia, tanto técnicos 

como cuidadores.  

Promover simpósios, seminários e encontros específicos; coordenar, financiar e 

apoiar estudos, pesquisas, levantamentos e publicações que ampliem os conhecimentos sobre o 

idoso na área social.  
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Nós financiamentos uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Estado do 

Ceará e nas demais estamos incentivando os Estados para que seja inserida dentro dos planos 

estaduais a pesquisa. Também temos o apoio do CNPq.  

Criar banco de dados com vistas a subsidiar os programas do Governo Federal 

para este segmento e contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de valorização para o 

idoso, por intermédio de campanhas específicas.  

Foram realizados cinco fóruns regionais para implantação destes planos. Esses 

fóruns foram realizados em cinco Estados com o objetivo de descentralizar as ações. E nós 

estamos incentivando a criação dos conselhos estaduais e municipais do idoso.  

Aqui está o quadro onde já foram instalados esses conselhos. Em relação a 

alguns Estados, inclusive este quadro foi alterado.  

Por ocasião dos fóruns foi reivindicado que fosse criado um fórum nacional 

permanente. Este ano aconteceu em março, em Fortaleza, a instalação do Fórum Nacional 

Permanente.  

Aqui, o quadro demonstrativo do fortalecimento do apoio à pessoa idosa. A 

Secretaria repassou aos Estados recursos para a reforma e ampliação de centros de convivência. 

Na região Norte, 3 instituições foram beneficiadas;  no Nordeste, 18; no Centro-Oeste, 1; no Sul, 

18.  

Estamos investindo também muito construção de centros de convivência, 

conclusão de centros, reforma e ampliação de asilos. Estamos orientando que eles procurem se 

adequar à Portaria 810 do Ministério da Saúde.  

A meta de atendimento de idosos foi: 1.275 na região Norte; 5.761 no Nordeste; 

6.487 no Centro-Oeste; 12.540 no Sul; 11.497 no Sudeste.  

Recursos repassados para efetivação dessas ações – vocês estão vendo aí.  

Estes são os recursos repassados pelos serviços. A Secretaria de Assistência 

Social passa os recursos para o atendimento ao idoso em asilos, centros de convivência e 

atendimento domiciliar. No total, foram 1.921 convênios assinados; a meta: 275.370; recursos 

repassados pelo Fundo: 14 milhões, 137 mil, 378 reais.  



 

 36 de 144  

Ainda a Secretaria tem apoiado eventos: o I Fórum Nacional da Política do 

Idoso, realizado no Ceará, em parceria com a NG junto com o Fórum de Gerontologia e o I 

Mercoset, que teve como objetivo integrar essa política com os países do Mercosul. 

Aqui, as ações desenvolvidas pelos Ministérios que integram a política nacional 

do idoso. No Ministério do Planejamento, por intermédio da Secretaria de Política Urbana, foi 

assinada a Portaria nº 26, de 20/06/97, que dá as diretrizes para os agentes executores de 

projetos habitacionais e urbanísticos que priorizem o atendimento à pessoa idosa.  

O Ministério da Cultura incentiva os movimentos de idosos a desenvolverem 

atividades culturais e elaboração de política de recursos humanos na área da cultura.  

O Ministério da Cultura assinou um protocolo de intenções com o Ministério do 

Trabalho com o objetivo de capacitar recursos humanos voltados para a área da cultura.  

Já encaminharam aos Estados, já estão elaborando os seus projetos para 

capacitação para serem inseridos nos planos estaduais do trabalho.  

O Ministério da Educação apóia as instituições de ensino superior que trabalham 

com a terceira idade. Também o MEC está elaborando um projeto para trabalhar junto às 

universidades e escolas em relação à política nacional do idoso.  

No Ministério da Justiça, a divulgação de programas na área da justiça e 

legislação concernentes à pessoa idosa.  

O Ministério da Justiça realizou este ano um evento com os promotores públicos 

dos Estados com o objetivo de nos Estados a lei realmente ser cumprida. Está em fase também 

de elaboração um projeto para realizar – talvez não dê mais tempo neste ano – um evento 

convocando todos os promotores públicos e juízes de direito para trabalharem a questão da 

política do idoso com relação à Justiça.  

No Ministério do Trabalho foi assinado um protocolo de intenção com o 

Ministério da Previdência e Assistência Social para capacitar recursos humanos na área de 

geriatria e gerontologia. Já estão acontecendo alguns cursos neste ano e no próximo ano vão ser 

inseridos no plano estadual do trabalho. E também capacitação de recursos humanos para a 

empregabilidade do idoso no atual mercado de trabalho e incentivar a geração de renda como 

uma atividade dentro dos centros de convivência.  
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No Ministério da Saúde, promoção, prevenção e recuperação da saúde do 

idoso. Realmente, está muito difícil o trabalho com a saúde. A saúde ainda não abraçou a causa. 

Tanto que, neste ano, considerado como o ano da saúde, no plano de metas da saúde o idoso 

não foi contemplado. Então, articulamo-nos nacionalmente para que todas as organizações 

governamentais e não-governamentais reivindicassem ao Ministro da Saúde uma posição para 

que seja cumprida a proposta de acordo com o plano integrado de ação governamental. 

No Indesp, atividades físicas para a terceira idade. O Indesp assinou um 

convênio com o SESI para capacitar recursos humanos na área de atividades físicas para a 

terceira idade. Neste ano já aconteceram em 12 Estados da Federação este curso voltado a 

multiplicadores. Para o próximo ano será desenvolvido nos demais Estados. Ele também está 

promovendo – já aconteceu na região Sul – um curso para capacitar pessoas ligadas a atividades 

físicas para promoção dos jogos voltados para a terceira idade. O objetivo do Indesp é mostrar 

que realmente o idoso pode ter uma vida ativa e saudável e não com esse caráter competitivo 

desses eventos como Olimpíadas etc. Esse não é o objetivo da Indesp, mas, sim, mostrar a 

necessidade de uma vida ativa.  

Na Embratur, promoção de ações direcionadas para o turismo da maioridade. 

Neste ano aconteceu o I Encontro Luso-Brasileiro da Terceira Idade, em Portugal. No próximo 

ano, deverá acontecer no Brasil. E a Embratur está expandindo esse trabalho com a terceira 

idade através dos clubes da melhor idade. E a proposta seria expandir mais ainda, porque essas 

pessoas que participam desses grupos são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Nós 

estamos trabalhando no sentido de voltar esse trabalho também para o turismo social.  

Estas são as ações que estão sendo desenvolvidas. A Secretaria, como 

coordenadora desta política, tem se empenhado no sentido de fazer com que ela realmente seja 

efetivada. Este ano já foram concedidos 80 mil benefícios de prestação continuada sob a 

coordenação da Secretaria e operacionalização do INSS.  

Esperamos, claro, o apoio de todos vocês para que possamos efetivar, de forma 

mais objetiva, esta política.  

Obrigada.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Agradeço à Dra. Jurilza por sua 

exposição que retratou as ações tomadas desde o trabalho inicial de organização do documento 

da política nacional do idoso. Ela não mencionou, mas houve um conjunto enorme de eventos 

ligados a esse tema no Brasil, até um congresso internacional realizado aqui em Brasília.  

Se algum Conselheiro quiser usar da palavra... Estão se inscrevendo as 

Conselheiras Mariazinha, Fátima e Patrícia.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Como sempre, quero lamentar a 

ausência dos representantes dos outros Ministérios aqui e pedir ao Presidente que, de outra vez 

que fosse tratar da política nacional do idoso, escolhesse o momento estratégico de maior 

participação. É um assunto muito importante e sentimos que foi tratado quando só a 

representação da sociedade civil – quase – está presente aqui. Eu gostaria que esse assunto 

merecesse também a atenção dos outros Ministérios.  

Quero também dizer que a apresentação foi muito boa, muito sintética, que a lei 

é perfeita, uma das mais modernas do País, inclusive, oriunda das bases que ofereceram todo o 

suporte para essa lei. No entanto, é mais uma lei no País que não é obedecida, muito embora a 

SAS tenha feito – e vem fazendo – um esforço muito grande para que seja cumprida. Sentimos 

que a sua implantação está sendo ainda um pouco demorada não por culpa do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, mas por culpa de uma decisão maior de ser dada prioridade a 

esta questão social.  

Quero também aqui levantar a questão do Ministério da Saúde, que também 

integra essa política com os outros Ministérios, porque o plano é muito elaborado, a lei contempla 

o idoso muito bem, satisfatoriamente e, se essa lei fosse implantada na sua íntegra, nós daríamos 

mais dignidade para a terceira idade, mas lembrando que no ano da saúde, como disse a Jurilza, 

o Ministério da Saúde continua ainda sem ter assumido essa causa.  

Por exemplo, vimos o Fórum Nacional da Política Nacional do Idoso e o Fórum 

Nacional de Gerontologia Social, a que o Sr. Ministro da Saúde esteve presente, onde ouviu todos 

os anseios, as reclamações e as questões direcionadas para a saúde. Dez dias depois, mais ou 

menos, num intervalo de tempo muito pequeno, ele lançou o ano da saúde com propostas para 
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todas as áreas, mas ignorando as propostas de trabalho com a pessoa idosa. Verificamos, assim, 

um descompasso muito grande nessa ação.  

Quero reforçar isso aqui pedindo, novamente, que de outra vez que fosse 

apresentada alguma coisa relacionada ao idoso, pela SAS, esse assunto merecesse um 

comparecimento maior, que todos estivessem presentes e atentos para essa questão. E também 

pedir que o Ministério da Saúde, muito bem representado aqui pela nossa Conselheira, atentasse 

para essa questão que preocupa muito, como foi ressaltado pela Jurilza, porque o Brasil enfrenta 

o processo mais rápido do mundo de envelhecimento, e envelhecimento de má qualidade, porque 

as políticas públicas não estão sendo eficazes, e ainda não atentaram para a excelência da lei 

que prevê justamente a integração dos diversos Ministérios.  

É preciso acreditar que a SAS vai poder chegar ao momento em que haja uma 

decisão maior para que ela possa realmente colocar em prática todo o desenvolvimento dessa 

política que, reforçando mais uma vez, não depende só do Ministério da Previdência, mas 

depende dos ministérios da economia, depende de uma decisão maior, madura e mais 

interessada pela questão social.  

Era só isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Inicialmente, parabenizo a 

Jurilza pela explanação bem objetiva e rápida.  

Quero levantar algumas questões que não dizem muito respeito à explanação, 

são mais gerais. Primeiro, aquilo que eu disse na última reunião, e você concordou, que existe a 

política do idoso, está existindo já a política do deficiente e, como está ainda no âmbito da SAS, 

não vemos a SAS explicitar uma política mais geral. Realmente, estão fazendo políticas setoriais 

mas não existe uma política da assistência social mais geral. Nós já discutimos isso, 

encaminhamos sugestões – isso pode ser discutido depois – mas não existe essa política. E isso 

cria o seguinte problema: não existindo uma política geral, as políticas específicas sem dúvida 

nenhuma terão problemas para ser aplicadas. É o que está existindo na prática, pelo depoimento 



 

 40 de 144  

que Mariazinha nos deu. Quer dizer,  não é que não devam ser discutidas essas políticas; elas 

devem ser discutidas, mas à luz de alguma coisa. Se não forem discutidas à luz da política geral, 

elas não se concretizam realmente. Aí, vemos que há problemas graves como, por exemplo, com 

relação à questão da idade. Eu acho que deve ser 60 anos mesmo para a pessoa ser 

considerada idosa. No entanto, na Lei Orgânica da Assistência Social essa idade é 70. A própria 

lei da assistência social com uma idade com dez anos de diferença! 

Então, eu acho que é um problema extremamente sério. É a tal história: você diz 

que não existe política. Existe política. Existe a política de não ter política; existe a política que 

tenta discutir as políticas setoriais mas sem discutir a política mais geral; existe a política de 

esvaziamento da questão da assistência social como um todo; existe a política de ver a questão 

dos idosos mas não dar um financiamento conseqüente para eles. Por exemplo, o per capita, 

você falou muito bem, na questão do asilamento.  Sem dúvida, essa é hoje uma questão 

fundamental, mesmo porque há idosos que ficam em hospitais etc. não porque têm um problema 

de saúde, mas porque têm problemas sociais, mas que ninguém quer cuidar por causa do baixo 

per capita que é pago por um idoso. Todo mundo sabe que às vezes ele sofre problemas sociais 

mas ele requer também tratamento nas outras áreas de saúde, de educação, de lazer, enfim, em 

todas as outras áreas, enfim. Às vezes, ele não consegue mais ter um controle físico e requer 

todo um atendimento, que é caro, ainda mais com um per capita muito baixo.  

Por fim, haveria outras coisas mas não quero me alongar muito. Fico apenas 

nessa questão de não haver uma política geral e haver as políticas específicas, o problema dos 

60 anos e a questão asilar. Finalmente, essa situação do Ministério da Saúde, que não está 

integrado, apesar de eu achar que ele está dentro daquele ponto mais geral de que, se não existe 

uma política, existe a política de não estar se ligando ao social como devia, principalmente no 

caso do idoso, que estamos abordando, idoso que já trabalhou, já participou da construção deste 

País... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  E é cidadão, Fátima! 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  ... e é cidadão e agora está 

sendo tratado dessa maneira.  

Falo da saúde que faz parte da seguridade social, quando falamos tanto em 

integração das áreas. Quando é na ponta, essa desintegração é maior ainda e, portanto, mais 

sacrificada.  Por outro lado, é uma conseqüência de como hoje está sendo tratada a seguridade 

social nas suas três áreas, previdência, saúde e assistência. Não podemos desligar a discussão 

sobre o idoso do contexto político-social que o País está vivendo. Temos de decidir essas 

questões dentro desse ponto mais macro. Se formos ficar no micro do idoso só, nunca vamos 

resolver.  

Quero dizer à representante do MEC que já trabalhamos juntas por mais de 

quinze anos nessa área do idoso e vemos poucos avanços na concretização mesmo do trabalho 

junto à pessoa idosa. Por isso digo que é falta de vontade política.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Patrícia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Vou ser rápida. A Fátima já abordou vários 

pontos e quero reforçar o aspecto da integração da política nacional do idoso e do portador de 

deficiência com a política nacional da assistência social. Evidentemente, a política nacional do 

idoso não trata só do idoso público-assistência social, assim como a política do portador de 

deficiência também não trata somente desse segmento. Mas é do conhecimento público que 

grande parte dos idosos do Brasil e grande parte dos portadores de deficiência são  de baixa 

renda. Então, há uma interface bastante grande entre as políticas.  

Assim, eu compartilho dessa preocupação sobre como se constrói uma política 

nacional pensando-se numa política de assistência, uma política do idoso, do portador de 

deficiência, da criança e do adolescente e como casamos isso. Quando formos discutir a política 

nacional de assistência, precisaremos, no CNAS, ter o cuidado de perceber como essas políticas 

se articulam. E aí principalmente em relação a esses segmentos que estão mais vinculados, 

como os da criança e do adolescente, do portador de deficiências e do idoso, fazer esse 

exercício. 
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Então, acho que cabe, como encaminhamento, buscarmos, ao analisar a política 

nacional de assistência, ver como essas interfaces acontecem. E aí a NG, a ONEDEFE e o 

Movimento de Meninos e Meninas de Rua têm o papel, entre outros, de grande responsabilidade 

de estar atentando para essas interfaces.  

Outra coisa: eu gostaria de ter um maior esclarecimento com relação à interface 

com o Ministério do Trabalho, que me chamou a atenção, na área da qualificação, requalificação 

e geração de renda. Eu queria um pouco mais de esclarecimento sobre isso porque, do jeito que 

foi falado, só a frase, até porque o propósito da apresentação era ser sintética mesmo, gera uma 

preocupação da minha parte. Pensar em qualificação e requalificação de idoso, eu queria saber 

qual é a linha disso. Porque, do mesmo jeito que discutimos a preocupação com o trabalho 

infantil, também não concebo que o idoso esteja dentro de uma política que o leve para o 

mercado de trabalho. Ele tem de estar inserido em vários aspectos, mas, idoso trabalhando, com 

60 anos, no mercado de trabalho, sendo qualificado e tal... Eu queria entender um pouco mais a 

lógica da qualificação e requalificação do idoso. Isso precisa ficar mais claro porque, do jeito que 

está posto, é preocupante – digo na apresentação. Estou justamente pedindo esse 

esclarecimento porque isso gera uma preocupação.  

Aí um pouco articulado com essa discussão, o benefício de prestação 

continuada. Segundo a LOAS, a idade agora passaria para 67 anos para o benefício de prestação 

continuada. Acho que tem de ser uma agenda do CNAS a revisão dessa idade, a implantação da 

LOAS no que diz respeito ao benefício de prestação continuada ao idoso. Se estamos discutindo 

uma política de atendimento ao idoso, o BPC é uma agenda fundamental para o CNAS. Está 

totalmente colado ao benefício aquele folder das ações da área da assistência, onde o primeiro 

apresentado é o benefício de prestação continuada. Assim, precisamos  tirar estratégias e 

agendas no sentido de fazer com que a LOAS seja implementada nesse aspecto. Está previsto 

para o final do ano, início do ano que vem que a idade para a concessão do benefício de 

prestação continuada seja 67 anos. Por isso acho que também temos de agendar isso. Se 

estamos falando em política nacional do idoso, em ações de proteção ao idoso, temos de agendar 

como ação do CNAS e das organizações de maneira geral a implantação da LOAS nessa 

questão da redução da idade do idoso.  
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Então, eu gostaria de ter um esclarecimento sobre a geração de renda e 

qualificação do idoso.  

 

JURILZA MARIA MENDONÇA – O nosso representante na política do idoso no 

Ministério do Trabalho é o Dr. Gilson. Então, eu gostaria que ele se pronunciasse.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Há vários Conselheiros inscritos, eu vou 

ter de sair ao meio-dia, porque fui chamado pelo Ministro. Então, eu quero pedir uma questão de 

ordem – como diz a Conselheira Fátima – para responder à Conselheira Patrícia.  

O Ministério do Trabalho colocou à disposição da política nacional do idoso um 

instrumento exatamente com o objetivo de, primeiro, evitar a discriminação, segundo, de facilitar a 

empregabilidade do idoso. É que esse assunto foi levantado em todos os fóruns regionais onde 

estivemos presentes e que foram citados pela Dra. Jurilza. Há uma preocupação muito grande do 

idoso com a discriminação e a sua necessidade de inserir-se na vida sócio-econômica da 

comunidade – não é só no mercado de trabalho, mas na vida mesmo sócio-econômica da 

comunidade. Conforme resoluções da ONU, o idoso tem uma certa predileção por algumas 

atividades. Uma delas é a artística, o artesanato, e até atividades religiosas. Então, essas 

atividades todas, quando são exercidas sem maiores problemas, tudo bem, mas quando se trata 

de se qualificar para conseguir alguma posição – e o idoso, no Brasil, o mercado de trabalho já 

discrimina a partir de 40 anos; no mercado de trabalho, no Brasil, a partir de 40 anos o indivíduo 

já está sendo discriminado – essa questão da qualificação e requalificação foi colocada como um 

tema interessante e importante pelos próprios idosos. O Ministério fez, então, um convênio, um 

protocolo de intenções com o Ministério da Previdência para inserir nas prioridades de utilização 

de recursos do FAT nos diversos Estados o atendimento de qualificação e requalificação de 

idosos, para aqueles que evidentemente o desejassem. E também de cuidadores de idosos. Há 

muita gente que precisa de uma série de informações para cuidar do idoso, inclusive, para 

ensinamento ao próprio idoso sobre o autocuidado, questões de todo tipo de informação para o 

idoso.  
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Esse instrumento está à disposição da política nacional do idoso, já com esses 

protocolos assinados. Ontem mesmo, tive uma informação do Reitor da Universidade de Minas 

Gerais, que me disse que estão iniciando lá, agora, a qualificação de cuidadores e também de 

pessoas idosas, porque também pessoas idosas podem ser consideradas cuidadores. A 

Universidade de Minas Gerais está começando cursos regulares sobre esse assunto, qualificação 

e requalificação de idosos e cuidadores.  

Isso, quanto à qualificação.  

Quanto à geração de renda, também era uma coisa muito séria por causa do 

problema de garantias e uma série de outros pontos. O fato de inserir o idoso em programas de 

geração de renda levantou essa questão de problemas de garantias no mercado informal, 

problema da idade do idoso, e isso também tinha a ver com uma outra área, essa que a Dra. 

Jurilza mencionou, de financiamento de habitações - essa Portaria colocou uma facilidade para o 

enquadramento  de financiamento para idosos. Então, a geração de renda é para isso: aqueles 

que querem desenvolver o seu trabalho.  Há muita gente que se aposentou em universidade ou 

em outros trabalhos e quer fazer o seu negócio próprio, então esse pessoal passaria a ter acesso 

aos mecanismos de financiamento do Ministério do Trabalho – geração de emprego e renda – 

administrados pelos Bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, com taxas de juros 

privilegiadas. Então, se inseriu também o idoso nessa possibilidade de contar com esse 

financiamento, para aqueles, evidentemente, que queiram.  

É esse o instrumento que o Ministério do Trabalho colocou à disposição da 

política do idoso, com duas preocupações principais: discriminação – evitar - e empregabilidade - 

aumentar -,  evidentemente, para quem quer, não para forçar o indivíduo a se empregar e ir 

trabalhar, etc. Não é esse o objetivo. É para aqueles que querem. Inclusive, isso tem despertado 

o maior interesse em todas as reuniões a que vamos, onde os idosos querem informações e 

saber onde obter isso.  

Era o esclarecimento à Conselheira Patrícia a respeito da participação do 

Ministério do Trabalho na política nacional do idoso. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Foi bom você ter explicado e citado o exemplo 

dos cuidadores – expressão que eu não conhecia. Você disse que é recurso do FAT, que é um 

patrimônio do trabalhador. É assim que normalmente se refere ao FAT. E é muito dinheiro. O FAT 

tem financiado a qualificação de mão-de-obra dos trabalhadores de maneira geral e, agora, dos 

idosos também. E é aquela preocupação: é muito recurso e tem de ser muito bem utilizado em 

benefício não só do idoso, mas do trabalhador de modo geral. Então, eu perguntava: qualificar 

para quê? Porque, sair qualificando assim... É um investimento com o dinheiro público, 

qualificando trabalhadores, mas, se você não tem um diagnóstico de onde tem mercado, que tipo 

de trabalhador você precisa... E aí essa preocupação com o idoso: qualificar o idoso para quê? 

Onde há campo realmente de investimento? Você deu o exemplo dos cuidadores.  

Acho até que essa política – é uma expressão meio complicada – vamos dizer, 

de qualificação tem de passar por um processo de identificação de qualificar o idoso para que, 

para que tipo de atividade, uma vez que é utilização de dinheiro público. Eu quero fazer curso 

disso. Mas, para quê? Como com outro trabalhador. Não é um querer manifestado 

individualmente. Se é uma política de governo que vai utilizar um recurso como o do FAT, que é 

proveniente das contribuições dos trabalhadores, tem de ser uma política desenhada de acordo 

com um diagnóstico e que tenha um retorno – um diagnóstico de que retorno ele possa trazer e 

em que área investir.  

É essa a nossa preocupação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Bem, vou ter de me retirar e o 

Conselheiro Vando assume a coordenação da reunião. Eu passei a lista dos Conselheiros 

inscritos e a próxima é a Conselheira Lisete.  

 

LISETE CASTANHO RIBEIRO – Em função do que foi falado sobre o Ministério 

da Saúde, eu acho que valeria a pena uma audiência com o Ministro para que haja uma decisão 

política. Eu sei que existe um grupo técnico dentro do Ministério da Saúde preocupado e formado 

especificamente para essa área, que não é a Sheila, mas a Edil e outras pessoas, que estão lá 

para trabalhar nessa área.  
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Se não houver, no entanto, a decisão política, nada se resolve. Então, eu 

proporia que fosse discutido com esses dois técnicos uma forma de se chegar ao Ministro, de se 

chegar ao Conselho... A Ana poderia falar da contribuição das pessoas com deficiências e que 

conseguiram uma mobilização no Ministério da Saúde.  

Se não está havendo uma sensibilidade, nós deveríamos fazer um trabalho junto 

ao Ministro e ao Conselho.  

É a minha sugestão.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Pela ordem, Marlova, depois Aninha e Maria José.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Quero fazer dois comentários sobre a questão 

de que o Conselho assista à apresentação da política nacional do idoso.  

Eu tenho uma sensação muito incômoda em relação a isso porque acho que a 

apresentação da política nacional do idoso está absolutamente descontextualizada em relação à 

política nacional de assistência social e ao que significa o processo de implantação da LOAS.  

A Conselheira Patrícia fez uma observação brilhante sobre esse assunto quando 

lembrou que pela Lei Orgânica da Assistência Social nós já teríamos de estar preparando os 

mecanismos para garantir a redução dos limites de idade impostos aos idosos no benefício de 

prestação continuada. E tanto é verdade que a discussão está descontextualizada, que não se 

fala nisso. É como se a política nacional do idoso fosse uma coisa em si mesma, uma política em 

si mesma, e os idosos não fossem um dos grupos alvos prioritários previstos nos artigos da Lei 

Orgânica da Assistência Social.  

Essa mesma sensação já me acompanhava quando da apresentação neste 

Conselho da política nacional de atenção às pessoas portadoras de deficiência.  

Então, eu gostaria de deixar aqui a minha manifestação de estranheza e, mais 

do que isso, acho que o CNAS tem de ter uma postura um pouco mais rígida em relação a isso. 

Quando assistimos a esse tipo de explanação e de alguma forma legitimamos tudo isso, o CNAS 

está conferindo legitimidade a um processo de discussão de políticas que passam paralelas à 

política nacional de assistência social como se fossem coisas absolutamente independentes.  
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Quero deixar absolutamente claro que não estou deixando de reconhecer o 

mérito de uma política nacional do idoso, a necessidade que existe de regulamentar a atenção a 

esse segmento da população, da mesma forma às pessoas portadoras de deficiência, mas acho 

realmente que o CNAS não pode, em nenhum momento, ser conivente com essa situação. O que 

nós estamos assistindo aqui e à reiteração de uma prática que ignora que existe a Lei Orgânica 

da Assistência Social. Em nenhum momento se inclui isto no contexto da LOAS. Então, 

realmente, fica para o CNAS rever que atitude vai tomar em relação a isso.  

Eu, assistindo rapidamente à apresentação e ouvindo a discussão dos 

companheiros, fico com uma dúvida, porque acho que essa discussão é descontextualizada, 

anacrônica e não contribui para o processo de implantação da LOAS. Então, o órgão gestor 

precisa fazer um processo de revisar a forma pela qual vem trabalhando a implantação da 

assistência social no Brasil e a forma como vem trabalhando o próprio processo de implantação 

da LOAS, porque aí são duas coisas paralelas. Uma coisa é trabalhar no sentido de consagrar a 

assistência social como uma política pública e outra coisa é a obrigação que o órgão gestor tem 

por lei – uma obrigação legal, portanto, com força de poder cogente – de cumprir a Lei Orgânica 

da Assistência Social. E eu percebo que não está sendo feita nem uma coisa, nem outra. E o 

CNAS, já pela segunda ou terceira vez, vem sendo conivente com essa sistemática.  

Não quero dar nenhum palpite sobre a política nacional do idoso, não quero dar 

nenhuma opinião sobre a implantação e quero que fique claro que não é uma coisa contra o 

segmento do idoso, o segmento do portador de deficiência, que eu já tinha feito exatamente um 

pronunciamento igual a este – se pegarem a ata vão ver que é igual – quando da apresentação 

da política da pessoa portadora de deficiência. E acho que o que estou fazendo aqui é uma 

exigência absolutamente em consonância com as obrigações deste Conselho e do órgão gestor. 

Qual é a articulação da política nacional do idoso com a política nacional de assistência social? 

Onde está a política nacional de assistência social? Onde uma coisa se insere em outra? Que 

mecanismos estão garantidos para que, em cumprimento ao previsto na Lei Orgânica de 

Assistência Social, a política nacional do idoso seja também cumprida? Porque, aí, o que vamos 

repetir é, aliás, o teatro do absurdo a que já estamos assistindo há três anos – vai completar em 

dezembro, que a LOAS foi aprovada. Fingem que implantam a LOAS, nós fingimos que estamos 
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acompanhando o processo, fingem que estão descentralizando o sistema, nós fingimos que 

estamos de acordo e nem se implanta a política nacional do idoso, que os idosos neste País 

estão absolutamente desassistidos, não se implanta a política da pessoa portadora de 

deficiências, porque os deficientes estão absolutamente desassistidos, e o único benefício que a 

Lei Orgânica da Assistência Social propõe para esses dois segmentos vem sofrendo um corte 

atrás de outro com normas operacionais, medidas provisórias, que cada vez mais excluem 

justamente os dois segmentos que a SAS está privilegiando com a criação das políticas – o idoso 

e o portador de deficiências.  

Desculpem, gente, mas  realmente não dá. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Aninha.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Depois da fala da Marlova fica até difícil nos 

posicionarmos. Mas é lamentável que estejamos discutindo as nossas políticas desarticuladas da 

política nacional de assistência. Isso realmente é muito ruim.  

Para o portador de deficiência também é muito ruim. Nós assistimos a uma 

discussão sobre a atenção à pessoa portadora de deficiências na assistência e eu acho que a 

maior polêmica que aconteceu nisso tudo, nessa discussão, foi exatamente a falta da política 

nacional já normatizada e quais seriam as prioridades que iríamos trabalhar.  

Voltando um pouco à questão ao idoso, eu, particularmente, venho propondo 

algumas coisas nas nossas discussões, porque estamos vivenciando umas coisas interessantes, 

do nosso ponto de vista. Nós não temos praticamente idosos em nossa organização e 60 anos, 

para nós, é uma idade assim muito baixa, porque as pessoas, nos países mais desenvolvidos, 

com 80, 85 anos, até 90 anos, têm atividades maiores. Dificilmente encontramos nos nossos 

movimentos portadores de deficiências idosos. Nós conhecemos muitos idosos portadores de 

deficiências mas o contrário é muito difícil. Por quê? Porque a média de vida dos portadores de 

deficiências é muito menor do que no geral. Então, podemos ver de que forma vamos fazer um 

trabalho mais articulado. Eu já estou preocupada porque tive pólio e tive uma discussão noutro 

dia e disse que descobri nos Estados Unidos que há uma história de re-pólio. Eu não vou por falta 
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de tempo, mas dizem que é verdade, que as pessoas, depois de um certo tempo, podem ter. O 

vírus não foi completamente eliminado e as pessoas que têm pólio têm uma média de vida muito 

pequena. Há casos no Brasil já comprovado de pessoas que têm pólio pela segunda vez, com 

esse efeito re-pólio que existe por aí.  

Bem, isso mostra que é pequeno o número de pessoas portadoras de 

deficiências que vai chegar à velhice e temos de nos preparar também, porque um número muito 

grande de portadores de deficiências numa faixa etária está começando chegar à idade de 60 

anos e vai precisar de uma política nacional do idoso de forma mais articulada. É uma coisa que 

está nos trazendo preocupação novamente. Ainda bem.  

Eu já conversei com Mariazinha e também já tenho alertado a Lisete que no 

plano de metas de saúde não foi incluída a pessoa portadora de deficiências. Fizemos uma 

pressão e foram incluídas quatro metas, que elaboramos com o apoio do Ministério da Saúde, da 

equipe técnica a que a Lisete se referiu. Acho que poderíamos, também, junto com a SAS, já 

fazer uma articulação e já levar mais ou menos encaminhadas quais seriam as metas, porque é 

muito claro que têm de ser muito bem definidas. Tivemos uma certa dificuldade em fechar essas 

metas, porque queríamos ampliar, e aí a idéia era serem metas bem objetivas. Para o idoso, acho 

que poderiam ser definidas metas e incluídas, a nossa entidade tem assento no Conselho de 

Saúde, e com essas metas poderíamos apresentar uma proposta ao Conselho de Saúde para 

que sejam contempladas essas metas na área do idoso.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Maria José.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  A proposta da Ana é válida mas 

esperamos muito que a SAS pudesse tentar solucionar isso junto ao Ministério da Saúde. Logo 

que foi publicada a proposta do Ministério da Saúde sobre o ano da saúde, na qual não foi 

incluído o programa do idoso, tivemos conhecimento de que a SAS não manteve entendimentos 

com o Sr. Ministro no sentido dessa inclusão. Mas não tivemos a resposta do próprio Ministério. E 

nós pensávamos, Ana, que a SAS iria ficar absolutamente na dianteira para dar cumprimento à 

Lei.  
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Eu quero lembrar – a Marlova esqueceu de dizer – que, por diversas vezes, o 

GT-LOAS esteve reunido e nós  reivindicamos não somente reconsiderar 67 anos, como a LOAS 

já deveria ter considerado, mas pedimos que houvesse esse cuidado, visto que, quando a LOAS 

foi promulgada, se verificou que 70 anos era uma idade absurda. O Brasil é um país continental e 

não poderia jamais ter como meta 70 anos, o que iria beneficiar somente o Sul. O IBGE apontava, 

naquela época, 62 anos. No hipercenso, ele apresentou 67 anos, que está aquém do que é 

proposto na LOAS e para o Nordeste continua sendo 64 anos. Esperávamos que houvesse um 

redirecionamento, uma revisão no que diz respeito à idade.  

Quero também lembrar das reuniões que fizemos no GT-LOAS, que apenas não 

tivemos ainda essas recomendações do CNAS referendadas nem apreciadas com o devido 

respeito. Nós propusemos, inclusive, que fosse até 60 anos, seguindo as recomendações tiradas 

dos participantes da I Conferência e de todos os fóruns existentes no País.  

Quero também lembrar à Patrícia, no que diz respeito à capacitação dos 

aposentados e dos idosos, que realmente esse programa chegou em boa hora para nós outros 

porque verificamos que no País, principalmente no Nordeste, existem aposentados com 40 anos. 

Então, o que fazer para sobreviver com a insuficiência da aposentadoria?  

Com 40 anos. Começam a trabalhar ainda meninos e conseguem comprovar! É 

uma questão mais regional. Com 40 anos há muitos aposentados. Inclusive, o Ministério do 

Trabalho se propôs a capacitar, no sentido até de evitar o subemprego. Porque aposentado só 

tem direito a subemprego e subemprego significa atividade perigosa, não muito condizente com a 

idade.  

Então, nós vimos isto como uma proposta muito interessante. Agora, bom seria 

também que as pessoas fossem qualificadas não só para o aumento de renda, Patrícia, mas para 

ocupação de suas horas livres, o que poderia significar também qualidade de vida. Mas, 

lamentavelmente, as aposentadorias são tão insignificantes, tão indignas, que as pessoas têm de 

voltar, com 70 anos, a se qualificar.  

A minha colega aqui, que foi do INSS, perguntava: você voltaria para novamente 

se capacitar para se empregar? Eu disse que não, porque a minha aposentadoria, embora seja 
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pequena, ainda me permite viver bem. Mas, se eu estivesse com fome, eu iria novamente 

ingressar em cursos de capacitação para sobreviver melhor.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Jurilza.  

 

JURILZA MARIA MENDONÇA – Pelo que entendi, Marlova, você disse: a SAS 

ficar criando políticas. Esta política foi uma reivindicação das ONGs e pela qual Mariazinha, 

inclusive, há 21 anos vem batalhando. Então, foi uma reivindicação. E esta política foi assinada no 

Governo Itamar Franco e foi regulamentada no atual Governo. Agora, coube à Secretaria a 

coordenação. A Secretaria vem-se empenhando para que realmente esta política seja 

implementada e, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, de forma descentralizada e 

participativa, por intermédio dos Estados e Municípios, em estreita parceria com as organizações 

não-governamentais.  

Quanto à questão da saúde, no momento em que saiu o plano de metas a SAS 

encaminhou a todas as representações nossas, mobilizamos as ONGs para que encaminhassem 

ao Ministro faxes mostrando que, de acordo com o plano integrado de ação governamental, há 

uma proposta de ação. Essa proposta já está no plano, simplesmente o Ministério não cumpriu. A 

SAS fez o seu papel, contactou o Ministro e o que foi respondido à SAS foi que o Ministério iria 

rever e inserir, de acordo com o plano integrado, no plano de metas, o atendimento à pessoa 

idosa. Agora, o que sentimos é que realmente a coordenação do idoso no Ministério da Saúde 

não tem avançado de forma alguma. Uma das propostas que fizemos, que teria um grande 

alcance e baixo custo, seria aproveitar os agentes comunitários de saúde e capacitá-los para o 

atendimento familiar. O idoso permaneceria nas famílias e isso teria um baixo custo. Mas o que 

nos foi dito é que isso não seria prioritário. 

Há uma experiência no Estado de Goiás, com as Santas Casas de Misericórdia, 

e o resultado tem sido surpreendente. E também estamos fazendo um trabalho junto com a PUC. 

Foi feita uma pesquisa em Nova Iorque mostrando que o gasto com o idoso no seu domicílio é 

180 dólares, enquanto que no hospital é 5 mil dólares. Então, com o recurso com que você 

atende a um idoso no hospital você poderia atender a 27 idosos no domicílio.  
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Outra coisa também que observamos é que a saúde não pode andar dissociada 

da assistência. Nós temos de caminhar juntos. Temos batalhado por isso, mas realmente está 

muito difícil. E nesses fóruns que promovemos nos Estados, em parceria Estados e Municípios, 

sempre vem à tona a questão da saúde, que não está funcionando.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Estão inscritas ainda a Patrícia e a Fátima.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu não quero polemizar essa questão da 

qualificação, porque fica parecendo uma antítese. Estamos discutindo a qualificação dos idosos... 

E olha só, estamos falando que existe idoso aposentado com 40 anos, porque começou a 

trabalhar com 9 anos... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Desculpe, mas quero retificar para 45 

anos.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Quarenta e cinco anos, que seja. Quem 

começou a trabalhar com 9 anos, certamente não começou a trabalhar no mercado formal e não 

tem qualificação. Então, você vai começar a qualificar as pessoas com 45 anos? Quem é essa 

pessoa que começou a trabalhar com 9 anos? Quer dizer, ele passou quase a vida toda sem 

qualificação. E aos 45 anos você vai qualificar?  

Eu não estou dizendo que isso não tem tema político; estou dizendo do cuidado 

que você tem de ter com essa política ou com outros trabalhadores também. Você vai qualificar 

para que mercado? Para que fazer? Para que renda?  

Isso é muito complexo e é preciso ser feito com cuidado. E aí se ficamos 

investindo na qualificação – aí que acho que está a antítese e precisamos trabalhar um pouco  - 

ficamos investindo na qualificação do idoso mas não ficamos investindo no benefício de prestação 

continuada! Quer dizer, temos de qualificar o idoso para trabalhar, porque ele está sem renda – é 

uma questão social – mas há uma política do Governo de que não se deve reduzir a idade, de 

colocar limite para o benefício de prestação continuada. Isso é uma contradição. O idoso, para ter 
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proteção do Estado, tem de trabalhar, não pode ser atendido pela assistência social, dentro do 

BPC; tem de estar no mercado de trabalho. É sempre aquela lógica: previdência, você trabalha, 

paga e recebe, e você ter proteção social por ser excluído. Não estou dizendo que não possa 

haver ações na área da Secretaria de Trabalho ou de investimentos, mas temos de ter muito 

cuidado com que lógica estamos reforçando e o que estamos priorizando e em que direção 

estamos querendo qualificar esse idoso – para inserir em que mercado de trabalho; qual o 

mercado de trabalho existente; qual a ação em que o idoso tem aptidão, tem espaço e deve estar 

conquistando no mercado de trabalho, mas não descolar de maneira nenhuma do direito do idoso 

de ter o benefício de prestação continuada que, para mim, isso, sim, é prioridade. Para mim, 

prioridade é dar proteção social ao segmento excluído, conforme a LOAS.  

Então, a idade do idoso, o per capita da família acho que são metas prioritárias 

da área social. Essa é a discussão que estamos querendo fazer. No que cabe a área de 

assistência social, esse é o nosso mote e é por isso que temos de batalhar dentro da política 

nacional do idoso. Agora, a política nacional do idoso tem outras interfaces; tem de ser trabalhado 

e buscado. Agora, na área de assistência, temos de dar uma centralidade para isso, porque esse 

é o nosso campo de ação. 

Com relação à política nacional de assistência social, estou reforçando o que 

disse anteriormente que temos de ter definido aqui como ação que, quando a política nacional de 

assistência social chegar ao CNAS para avaliação, nós procurarmos ver que interface a política 

nacional da assistência social tem com os três segmentos. Não estamos falando de política 

social, assistência social, mas estamos falando de segmentos: idoso, criança e adolescente e 

portador de deficiência. Como é que eles se cruzam?  

Então, temos de assumir esse compromisso de, na avaliação e discussão da 

política nacional de assistência social, verificar qual a interface que ela tem com o idoso, o 

portador de deficiência e a criança e adolescente na área de assistência social – não falamos da 

saúde, trabalho e tal. Senão, ficamos nesse discurso: temos política nacional de assistência, 

vamos aprovar a política nacional de assistência, mas há idosos aqui, crianças e adolescentes ali, 

portadores de deficiências ali... Então, precisamos ter esse cuidado no CNAS e fazer essa 

discussão sobre se  está articulada com os movimentos de portadores de deficiências, com os 
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conselhos dos idosos, com os conselhos estaduais... Se nós não fizermos esse exercício, ele 

também não vai acontecer no Estado e no Município. Você faz um plano de assistência social 

totalmente descolado do conselho de assistência, não está articulado com o conselho do idoso 

estadual e assim vai. Então, vamos reforçando o descolamento. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Chamo à atenção que estamos no terceiro ponto 

de pauta, ainda, e a reunião só dura o dia de hoje.  

Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu vou tentar ser 

extremamente objetiva, apesar de que é um tema realmente polêmico, mesmo por conta dessa 

questão que já foi levantada aqui por mim, pela Marlova, pela Patrícia e por outros, que é o 

problema de não existir a política de assistência social, que poderia até estar dando resposta a 

esses questionamentos que estamos fazendo. Por exemplo, o problema de trabalho para o idoso, 

qualificação para o idoso, se houver uma política mais ampla, vamos ver se é qualificação do 

idoso mesmo, ou se é como levantou a Mariazinha, apenas dar uma atividade operacional; se o 

idoso vai para o mercado de trabalho formal ou informal, porque tudo isso muda em termos do 

que vamos qualificar, e mesmo como está esse mercado informal, que não é só do idoso. A maior 

parte do mercado informal – tenho ido às feiras de artesanato que cada vez crescem mais em 

Belo Horizonte, em Curitiba etc. – não é idoso que está lá, é gente jovem, por falta total de 

condições de emprego. Então acho que além da questão da política de assistência social temos a 

política mais geral econômica. Por isso falei que ficamos tratando do micro sem cuidar do macro 

e aí é criada a complicação.  

Mas ficou uma outra preocupação que você não respondeu e acho 

extremamente grave: o problema de que, se você tem uma política, você tem de ter os recursos 

para aplicação dessa política. Se não temos nem recursos para aplicação da política da 

assistência social... Depois vamos discutir isso, os benefícios de prestação continuada estão 

passando por medidas provisórias etc. no sentido de tentar excluir, não de incluir. Aliás, eu falei 

isso na reunião do Conselho Nacional de Seguridade Social e foi levantado que os 70 anos e o 
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quarto de salário só mudariam depois que fosse visto que não há mais nenhuma fraude para 

poder aumentar o percentual e a idade. Isso não tem nada a ver. A fraude é coisa que existe e, 

ao mesmo tempo, está na lei a questão dos 67 anos no próximo ano e não vamos congelar em 70 

porque houve fraude.  

Outra coisa é que no aumento da concessão dos benefícios de prestação 

continuada está existindo uma defasagem muito grande em relação a portadores de deficiências 

e idosos. A quantidade de idosos é mínima. Se é aplicação de uma política do idoso, tem de estar 

voltado para ver por que isso está acontecendo. É a questão da idade? É a questão de um quarto 

de salário? Porque, com base nisso, você se contrapõe à fraude.  

Então, eu gostaria de saber onde está o financiamento para a política do idoso. 

Não adianta dizer que está em todos os Ministérios etc., mas se está em todos os Ministérios, 

como está, como não está... Realmente, a Saúde não está assumindo porque não tem mais 

recursos, a saúde também está péssima em matéria de recursos... O Trabalho está assumindo 

alguma coisa, mas como está assumindo mesmo? Ou seja, não só a qualidade do trabalho que 

está sendo assumido pelos outros Ministérios, mas como estão sendo feitos esses 

financiamentos, a que população idosa serve etc.  

Só queria reafirmar que realmente o benefício de prestação continuada, por 

mais que digamos que atingiu uma meta superior à esperada, ainda é um calcanhar de Aquiles, 

ainda mais com essa questão de fraude versus qualquer modificação para que o benefício seja 

ampliado e não restrito.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Conselheiro Daniel.  

 

DANIEL DOMINGUES – Realmente, eu não sou a pessoa mais apropriada para 

tratar desse tema, mas, mesmo não sendo especialista no assunto, algumas coisas me parecem 

claríssimas. Concordo, em parte, com a posição da Conselheira Patrícia e da Conselheira 

Marlova, principalmente quando diz que é evidente que a política setorial tem de guardar uma 

consonância com a política maior, ou seja, a política nacional de assistência social. Para mim, é 

uma coisa evidente. Tenho certeza absoluta de que o CNAS, quando ofereceu sugestões, após 
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uma reunião lá em São Paulo, levou isso em consideração. Diante da preocupação da 

Conselheira Patrícia, isso deve ter sido observado no momento certo pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social.  

Agora, não poderíamos também – isso me parece claro – com uma lei aprovada 

no Governo Itamar, faltando apenas a regulamentação, quando existia um consenso para essa 

regulamentação, deixar de fazê-la, esperando a política nacional. A política nacional está 

atrasada? Acho que sim, mas é uma política complicada para se obter o consenso da maioria. Ela 

já esteve em discussão no Conselho uma vez, ele fez uma reunião em São Paulo, ofereceu-nos 

sugestões, ainda recebemos sugestões de várias entidades, do FONSEAS e no dia 13 vai ser 

trazida aqui a versão final para apreciação do Conselho Nacional. Então, acho que está 

caminhando, embora não da forma como o Conselho gostaria, como todos nós gostaríamos. A 

descentralização, disse a Conselheira Marlova, não está sendo feita. Eu não concordo com isso. 

Ela está sendo feita, sim. Num primeiro momento, fizemos nos Estados e vamos partir, no 

próximo ano, para a municipalização do processo. Mas é evidente que nesse interregno de três 

anos – que não são três, são dois anos e meio, porque começamos a funcionar basicamente em 

abril de 1995, quando ainda existia um resto da LBA – houve uma modificação grande nos 

Municípios, onde os conselhos municipais, que praticamente 50% dos Municípios brasileiros já 

têm, deixaram de estar em funcionamento. Dou um exemplo que a Marlova conhece bem, do Rio 

Grande do Sul. Lá, uma centena de Municípios têm fundo, conselho e plano, só que o art. 30 da 

LOAS diz claramente que o conselho tem de existir e estar em funcionamento. O governo local 

procurou ver como fazer essa municipalização e apenas 48 Municípios, dentro do Rio Grande do 

Sul – parece-me que são quinhentos e poucos, Marlova... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – São 467.  

 

DANIEL DOMINGUES - ... em torno de 500 – apenas 48 se habilitaram de 

acordo com o art. 30 da LOAS. E, desses 48, um deles, a Capital... 
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(Falta fita concluindo a reunião da manhã.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Falta fita iniciando a reunião da tarde.) 

 

ANA LÍGIA GOMES -  ... informe sobre a organização da Conferência. São 

basicamente esses cinco pontos que vão ser discutidos aqui.  

Só para o pessoal saber que há esses pontos todos para serem discutidos. 

Você pega o regulamento... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – A Lígia lembrou bem, vou fazer o relato da 

discussão do Regulamento. Há outras tantas informações sobre a Conferência que precisam ser 

dados.  
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Seria interessante esses informes serem dados antes da discussão do 

regulamento, porque ele teria de fazer referência a portaria, e se você não tem a portaria não 

pode citá-la no texto do regulamento, nem do regimento. 

Então acho que poderia ser dado o informe. O Gilson não está aí, mas o Moroni 

teria as informações sobre a medida provisória, como está a situação da medida provisória e a 

possível edição da portaria.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Moroni, não sei se você estava prestando atenção, mas 

dividimos assim: informes sobre a organização e medida provisória; regulamento; regimento; 

programação e composição do GT. Está bom assim?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Está.  

Sobre a medida provisória, sei o que o Gilson nos passou: que na conversa com 

o Ministro foi-lhe dito que seria alterado o item da medida provisória sobre a realização da 

Conferência, sendo mantida a II Conferência neste ano, continuando a realização das 

conferências de 4 em 4 anos, mas mantida a II Conferência no ano de 1997. Isso foi anunciado 

pelo Gilson na reunião do FONSEAS na cidade de Cuiabá.  

Nós estávamos esperando que na reedição da medida provisória, agora em 8 de 

outubro, já viesse a modificação. Não veio. O Gilson entrou em contato com a Casa Civil, com a 

pessoa encarregada de republicar as medidas provisórias e ela disse que não foi por parte do 

Ministério, da Consultoria Jurídica do Ministério uma justificativa pedindo a alteração na medida 

provisória. Essa foi a razão por que não teria saído a alteração.  

O Gilson conversou com o Dr. Bonifácio para encaminhar essa justificativa. Não 

há como fazer a retificação da medida provisória. Então, essa alteração só sairia na próxima 

reedição, em 8 de novembro.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Tem de cuidar para não deixar passar, senão 

vai ficar para 8 de dezembro.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -   Enquanto não houver a 

medida provisória alterando isso, a portaria convocando a II Conferência e essas questões todas 

ficam prejudicadas.  

Também levei para o Gilson algumas preocupações, porque temos de tomar 

algumas medidas como contratação de empresa e tudo isso e não dá para esperar para 

novembro. Já estamos tratando de tudo isso, mas não daria para esperar para a assinatura de 

contrato e tudo isso em novembro. Então, como ficaria essa questão, que vai ter de ser resolvida.  

Quanto à infra-estrutura da Conferência, organização, não sei se eu faria agora 

um relato... 

 

ANA LÍGIA GOMES – Fala sobre tudo agora.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Desde o momento em que 

foi anunciada a realização da Conferência, eu sentei com o Dr. Ricardo e com o Dr. Oswaldo, 

aqui do Ministério, responsáveis por essa questão de infra-estrutura, serviços gerais, 

coordenação administrativa, a Célia, aqui do Ministério, nos deu um auxílio muito bom na I 

Conferência e o Renato, da CGI. Nós nos sentamos para discutir como faríamos a 

operacionalização da Conferência.  

Sobre o local, vimos que a única possibilidade real que existia era a CNTI, que 

tem capacidade para alojar mil pessoas, tanto com alimentação como com hospedagem, sendo 

que dessas mil oitocentos e poucas ficariam em camas e as outras teriam de montar colchão – 

são quartos de quatro e nove lugares -; um auditório para 750 lugares, dá para colocar cadeiras 

tranqüilamente para 750 lugares, com ar condicionado, som instalado e tal.  

Conversamos com os dirigentes da CNTI. Como a CNTI é uma confederação 

sem fins lucrativos, além de não dispormos de outro local justificaria a não realização de licitação. 

Porque, se for fazer licitação, não há como realizar a Conferência em dezembro.  

A CNTI faria aquele trabalho que a UND fez na I Conferência: toda a infra-

estrutura, credenciamento, deslocamento, Secretaria, xerox, tudo lá. O Ministério contrataria a 

CNTI e ela então contrataria outras empresas para fazer isso.  



 

 60 de 144  

Ontem, sentamos novamente com o Ministério e a CNTI e apresentamos um 

pré-projeto e eles ficaram de conversar com três empresas que fazem esse tipo de produção, de 

encontros, para apresentarem orçamentos e vermos como fica. De repente, ficou faltando alguma 

coisa nesse nosso anteprojeto. Pegamos o projeto da I Conferência e acrescentamos mais 

algumas coisas, como telão, data-show, acompanhamento para pessoas portadoras de 

deficiências, idosos, quando houver necessidade. Acrescentamos algumas coisas, além de uma 

confraternização num dia à noite, com churrasco. Pedimos também que houvesse alguém de 

manhã que pudesse orientar uma hidroginástica na piscina, uma caminhada, algumas coisas 

nesse sentido, filmes para passar à noite, para ver se conseguimos que não fiquemos internados 

lá. Vamos ficar lá uns quatro dias e, como não existe nenhum recurso perto, podermos criar 

algumas coisas nesse sentido.  

Eles ficaram de apresentar um orçamento até o dia 24. Geralmente, o 

orçamento deles fica bem mais baixo do que o de qualquer outra empresa. Por exemplo, a diária, 

com alimentação – café da manhã, almoço, cafezinho no intervalo, lanches  - e hospedagem está 

em torno de 35 reais. É menos do que uma diária em hotel.  

Então, estamos aguardando até o dia 24 o orçamento deles para conversarmos 

aqui no Ministério. Já conversamos com a Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério, 

para ver de onde vão arrumar esse recurso, o Gilson, desde o início conversou com o Ministro 

sobre esses recursos, o Ministro pediu um orçamento, que vai ser repassado para ele depois 

desse levantamento inicial.  

No Conselho, lá, criamos um grupo interno de pessoas que vão estar 

acompanhamento diretamente a Conferência, no caso, eu, o Secretário-Executivo mais os três 

coordenadores de normas, mas a Amélia, mais a assessoria, Andréa e Rose, mais a Ísis, da 

Administração, junto com a Célia e outras pessoas do Ministério. Dentro do que estávamos 

pensando – queremos discutir aqui no Conselho – que essa questão operacional não fosse uma 

preocupação da comissão organizadora, mas ficasse a cargo dessa outra comissão, que vai fazer 

o supervisionamento de quem nós contratarmos. Ela que vai ter de dar conta. Nós vamos fazer o 

monitoramento e supervisionamento daquele grupo. Todas essas pessoas manteriam o Conselho 

informado, a comissão organizadora se informava, mas separando um pouco isso, senão, há uma 
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tendência muito grande de a comissão organizadora, formada por Conselheiros, se envolver 

nessa questão operacional e depois, no acompanhamento da Conferência, da intervenção e tal, 

começar a faltar Conselheiros. Então, essa parte operacional ficaria a cargo dessa comissão 

interna do Conselho para ver se conseguimos que a comissão organizadora fique com o papel 

assim mais político. 

Não sei se esqueci alguma informação. (Pausa.)  

A data: de 9 a 12 de dezembro. Reservamos a CNTI de 8 a 13, porque há quem 

chegue antes. Para o dia 9, na abertura, está reservado o Auditório Petrônio Portella, no 

Congresso, que achamos importante que a abertura fosse no centro, num lugar que repercute 

politicamente, que é o Congresso. Estivemos inclusive conversando com a Patrícia e outros 

Conselheiros em pensarmos um esquema, na programação, e fazer uma Plenária para 

aprovação do Regimento Interno no dia 9 à tarde, porque não vai dar para fazer na abertura. 

Seria no dia 9 à tarde, para não iniciar no dia 10, de manhã, com o Regimento Interno, que vai a 

manhã toda. Então, dentro da programação, teríamos de pensar alguma coisa para já iniciar o 

plenário com votação do Regimento Interno no dia 9 à tarde, para não tomarmos tempo da 

Conferência com discussão do Regimento Interno, que pode demorar.  

Estamos também prevendo fazer um stand lá do CNAS com informações de 

processos, de todas as questões do Conselho. Um grupo prestaria essas informações. Porque na 

I Conferência, muita gente vinha com uma listinha de processos, se deslocava para o Conselho, 

perdia tempo para isso. Então, nós deslocaríamos os nossos funcionários para lá e teríamos lá 

terminais para prestar essa informação. Vamos também ver com o Ministério para colocar a 

Internet lá, explicando para as pessoas como acessa a Internet, nossa página do CNAS e tudo 

isso. Acho que seria interessante também que, se os outros Ministérios e outras organizações 

quisessem montar stands, pudessem fazer isso, porque lá existe espaço suficiente para isso.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Não sei se é o momento, mas eu queria alertar 

para que nesse documento que está indo para os Estados seja sinalizado que para as pessoas 

portadoras de deficiências há quatro apartamentos adaptados para cadeiras de rodas. Vai ser a 

primeira vez que existe isso.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Já fizemos isso.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Estou procurando aqui mas quero assinalar 

isso: material em braile, material para algum deficiente auditivo. Queria ver onde está... Aqui? Na 

página 1?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Aqui, onde fala de 

hospedagem, alimentação, necessidade de acompanhamento e outros cuidados mais 

específicos. Estamos solicitando isso, inclusive acompanhante 24 horas por dia, posto médico 24 

horas, caso haja necessidade de uma emergência, enfim, toda essa infra-estrutura, porque o 

local é isolado, afastado, perto de Valparaizo.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  No encontro que fizemos lá havia carro do 

Corpo de Bombeiros de Brasília e não houve problema.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Vamos ler e ver se está 

faltando alguma coisa e acrescentamos depois.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Bem, dadas essas informações mais gerais, 

se no decorrer da discussão do assunto surgir nova informação... Parece que já surgiu. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Só uma informação que eu 

esqueci: conversamos com a comunicação social do Ministério para ver o se eles poderiam criar a 

logomarca - vamos discutir aqui se vamos ter uma nova logomarca ou vamos usar a da I 

Conferência; se for uma nova logomarca, a comunicação social pensar alguma idéia para depois 

ser discutida – bem como a confecção de 5.000 cartazes e 2.500 folders.  

Falamos também com a comunicação social sobre a possibilidade de a 

assessoria de comunicação nos auxiliar nesse momento todo. Eles disseram que não têm 
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condições de fazer isso. A alternativa que temos é que nesse contrato com a CNTI seja prevista a 

contratação de uma assessoria de comunicação, que ficaria no Conselho – poderíamos escolher 

o profissional e tudo – com o acompanhamento e a supervisão da comunicação social do 

Ministério. Seria, então, contratado pela CNTI e nós poderíamos escolher o profissional etc.  

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que no caso específico da comunicação 

social, seria bom contratar antes. A ANDI, da outra vez, fez grande parte do trabalho de 

assessoria de imprensa e talvez tenha de conversar com o Geraldinho sobre isso, porque não só 

eles têm o máximo interesse em fazer esse tipo de trabalho, como eles são uma assessoria 

especializada, entendem do assunto, sabem do que estão falando e há pessoas lá que já 

trabalharam na área específica da assistência social. Então, acho que seria bom falar com a 

ANDI.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O problema da ANDI, 

Marlova, é que eles não têm condições de deslocar alguém para ficar ali no Conselho. Esse 

profissional ficaria ali, porque a imprensa começa a procurar ali e ele faria essa articulação com a 

ANDI, que tem toda aquela rede a nível nacional, que é ótima, vários jornalistas já estão 

sensibilizados para essa questão. Então, esse profissional é que faria esse contato, seria o 

responsável por essa área. Não necessariamente ele faria isso, mas seria o articulador, podendo 

indicar alguém.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Quero aproveitar para informar que 

acabei de dizer ao Sr. Ministro a respeito do local e da data da Conferência. Ele tomou 

conhecimento disso e, com relação a essa questão do orçamento da Conferência, disse a ele que 

vamos apresentar um programa com algumas alternativas, que nós estamos levantando o 

orçamento e isso, até o dia 24, mais ou menos, teremos esses números – informação que temos 

do Moroni. Então, ele ficou de acordo etc. Acho que não vamos ter nenhum problema. Estranhou 

a distância da CNTI e eu lhe disse: pois é, Ministro, foi onde nós conseguimos localizar a 

Conferência. Disse-lhe que a repercussão da Conferência está sendo a melhor possível nos 

Estados. E toquei no assunto da medida provisória. Disse a ele que tinha tomado a liberdade de 
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falar com a Consultoria Jurídica para providenciar a justificativa, que infelizmente não havia sido 

feita. Ele disse que não tem problema, tem de ser feito mesmo e tal. Parece que foi um lapso da 

Consultoria Jurídica, que já era para ter feito isso e ter mandado para ter saído no dia 10, mas 

infelizmente não o fez.  

Então, acredito que este assunto, a nível de Ministério, está devidamente 

equacionado. É só uma questão de nós ultimarmos os preparativos.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Vale também como informação, para o 

Plenário compreender o funcionamento do GT, que o GT está trabalhando sobre dois aspectos: a 

regulamentação do funcionamento da Conferência, discutindo o regulamento, o regimento 

interno, critérios de escolha de delegados, proporção de delegados por Estado, essa coisa toda – 

o GT formado pelos Conselheiros é que está definindo essas questões – e também o trabalho 

articulado com os consultores, onde o GT discute a questão da temática, os temas, os 

conferencistas, a dinâmica das discussões, dos trabalhos. Então, o GT tem esse caráter.  

Como foi falado pelo Moroni, na parte operacional o GT vai dar a direção, mas 

não vai estar executando. Vai haver um grupo operacionalizando as decisões do GT, porque ele 

não vai estar se envolvendo. É o que o Moroni mencionou: um grupo formado pelo CNAS e o 

Ministério. O GT discute a regulamentação e o funcionamento da Conferência, pelos 

Conselheiros, e discute qual a participação dos consultores, a temática, a metodologia de 

discussão da Conferência. Com esse objetivo, o GT se reuniu ontem para discutir o 

funcionamento, a regulamentação da Conferência, e amanhã continua essa discussão. Na 

segunda-feira, discute com os consultores a temática. A proposta era discutir sexta-feira e sábado 

com os consultores, mas houve imprevistos da parte dos Conselheiros e dos consultores, que 

inviabilizaram a reunião no sábado. Então, para terem uma idéia da agenda, discutimos ontem à 

tarde, amanhã continuamos a discutir o funcionamento - regulamento e o regimento interno - da 

Conferência como um todo e na segunda-feira discutimos com a consultoria os temas, a temática, 

a metodologia, relatórios, essa parte mais de conteúdo da Conferência.  

Uma questão pendente é a seguinte: a composição do GT. O GT tem essas 

tarefas para serem desenvolvidas, mas ele está incompleto – está faltando a representação da 
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área governamental federal, já temos os Municípios e os Estados, o Gilson tem participado pela 

Presidência do CNAS – e falta definir a composição final e também a coordenação. Embora 

estejamos funcionando como GT, já que oficialmente a Conferência não foi convocada, portanto, 

não pode ter portaria criando, já temos de ter essa definição. São muitas as tarefas a serem 

desenvolvidas e até para pensarmos na continuação do GT temos de definir esses nomes. E 

definir a coordenação, porque se o grupo fica sem coordenação, fica difícil se movimentar com a 

agilidade necessária, considerando que temos pouquíssimo tempo até a realização da 

Conferência. Então, acho que até antes de discutirmos a proposta de regulamentação 

precisávamos discutir a composição e a coordenação do GT, que fica como GT e, tão logo a 

medida provisória seja alterada, a portaria já será publicada com a  composição definida. Não 

precisaremos esperar a publicação da portaria para escolher os nomes dos integrantes do GT. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Que passaria a ser não mais 

GT, mas comissão organizadora da Conferência.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – O GT já está escolhido e funcionando. Só falta 

o Governo Federal manter isso.  

Eu sugiro o nome do Daniel para ser do GT. É um Conselheiro novo, cheio de 

gás... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Gilson, é bom você ouvir isso, 

porque diz respeito aos representantes federais, e já estão sendo colocados os nomes, se vocês 

pensaram em uma reunião para tirar os nomes – parece que você já havia falado nisso – ou, se 

não, já poderíamos escolher agora a composição. Foi indicado o nome do Daniel. (Pausa.)  

Ele está dizendo que o Daniel, não, mas um nome da Secretaria.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O GT é composto de quantos membros?  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  São 8 membros: a 

Presidência – o Gilson e o Vando -; 3 representantes da sociedade civil, sendo que um 

representante de cada Comissão, Política, Normas e Financiamento; na área governamental 

representação dos Estados, dos Municípios e um representante do Governo Federal. São 8 

membros.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Já temos os 3 da sociedade civil, a 

Presidência e a Vice-Presidência. Faltam os 3 nomes do Governo... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Do Governo, Estados e 

Municípios já tem; falta só o federal.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Falta o representante da área federal. E 

a sugestão é que seja a SAS, obviamente.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu estava sugerindo o Daniel mesmo, porque a 

SAS, o Prof. Mulatinho declarou que tinha problemas de agenda e não estava conseguindo 

acompanhar – tinha sido a primeira indicação. Ele estava tendo dificuldades. O Daniel está me 

dizendo que no fim do ano tem problemas com a área orçamentária, que é muito pesado. Eu 

achava interessante que quem assumisse pelo Governo Federal pudesse estar presente, para 

evitar aqueles problemas de o Governo Federal dizer que não participou, não ajudou a decidir. 

Mas vejo o próprio Secretário Eduardo Barbosa que, com todas as dificuldades em vir de Minas 

Gerais, tem estado em praticamente todas as reuniões do GT e eu mesma.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A sua sugestão é correta. Colocamos a 

SAS, com o Prof. Mulatinho e ele combina com o Daniel quem vai às reuniões. Tem de ser dessa 

maneira. Realmente, a SAS não pode ficar de fora, porque o assunto toca direto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  É o órgão gestor.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Isso vai ser difícil para todo mundo mas tem de 

haver um esforço comum.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O representante é o Dr. Mulatinho e ele 

combine com o Daniel... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Vai ser difícil para qualquer um que for 

indicado, portanto, tem de haver um esforço.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Difícil para todo mundo.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Outra coisa que tem de ser definida é a 

coordenação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O GT estando formado, só falta escolher 

um coordenador. Isso podia ser feito na reunião de sexta-feira.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Ficam todos avisados que amanhã, às 9h, no 

CNAS, haverá reunião do GT da Conferência.  

Foi apresentada para nós ontem um trabalho organizado pela Secretaria-

Executiva e pelas Coordenações, uma proposta de regulamento, uma proposta de regimento, 

uma tabela de delegados Estado a Estado, orientações gerais para a II Conferência Nacional de 

Assistência Social e, obviamente, uma correspondência apresentando essa documentação, que 

seria repassada para os Estados.  

Ontem nos detivemos na discussão do regulamento. E acho que vale ressaltar a 

diferença entre regulamento e regimento para que, quando façamos a leitura desses dois 

documentos possamos ter claro isso.  
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Regulamento define as ações que antecedem a Conferência. São questões que 

não vão ser passíveis de discussão durante a realização da Conferência, o que é diferente do 

regimento interno.  

Regimento interno é submetido ao Plenário da Conferência para votação. Assim 

sendo, ele pode ser alterado. 

O regulamento vai normatizar o funcionamento anterior da Conferência.  

É bom que tenhamos bem clara essa distinção para que não coloquemos no 

regimento questões que vão ser submetidas ao Plenário e depois tenhamos de dizer: não pode 

mudar isso. Por exemplo, o temário, a metodologia de funcionamento da Conferência, os 

painelistas, os critérios para delegados isso vai ter de ser anterior ao regimento. Vamos imaginar 

que submetamos isso ao Plenário e ele entenda que esse painel não é bom, está deslocado, não 

é interessante. Não podemos, em plena Conferência, desmontar uma programação.  Estou dando 

um exemplo meio caricaturado para termos a compreensão que certas coisas realmente não 

estão em discussão, porque vão nortear o funcionamento da Conferência. O temário, por 

exemplo, não está em discussão, a questão dos critérios não pode ser submetida ao Plenário, 

porque os Estados têm de conhecer os critérios antes.  

Então, ficar bem claro que certas coisas precisam ser colocadas no regulamento 

e não passíveis de discussão. Então, colocar no regimento só questões que vão realmente 

nortear o funcionamento da Conferência em si, que diz respeito principalmente à questão de 

horário, de forma de deliberação, o funcionamento da Conferência em si. 

Precisamos, então, tomar umas decisões de como encaminhar esse trabalho do 

GT.  

O GT ontem discutiu apenas a regulamentação.  Amanhã, vai se deter no 

regimento. Então, basicamente, o que temos para apresentar ao Plenário, hoje, é a 

regulamentação e precisaríamos ver a metodologia disso, se fazemos uma leitura de cada ponto 

do que foi discutido ontem, e abrimos a discussão aqui no plenário, se fazemos apenas uma 

apresentação geral e num outro momento o Plenário apresenta propostas – no máximo, até 

segunda-feira – de alteração... 
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Precisamos tomar uma decisão agora com relação ao regulamento. O GT fez 

uma proposta, que está aqui. Vamos discuti-la ponto a ponto no plenário, fazemos uma 

apresentação e na segunda-feira, quando o GT ainda está reunido, as pessoas apresentam 

propostas de alteração? Precisamos decidir esse encaminhamento com relação ao regulamento.  

Temos também o encaminhamento relativo ao regimento, que começaremos a 

discutir amanhã. Então, como o Plenário opina sobre o regimento? O GT apresenta essa 

proposta aos Conselheiros, dando prazo também para que eles opinem com relação ao 

regimento, e aí dão autonomia para o GT funcionar, deliberar sobre o regimento? Não está sendo 

possível para o GT, porque ele precisa de uma rapidez nos trabalhos e as reuniões do CNAS são 

mensais. O GT precisa se reunir em intervalos menores e tomar decisões. E tem de tomar 

decisões com uma certa urgência, porque essas decisões, relativas ao regulamento em especial, 

mas também ao regimento, precisam ser do conhecimento dos delegados à Conferência. Os 

Estados precisam conhecer essa proposta e não vamos ter condição de esperar a próxima 

reunião do CNAS para enviar esse documento.  

Então, antes de entrar na discussão do conteúdo, temos de decidir sobre qual o 

encaminhamento que damos para a discussão do regulamento e também do regimento, que são 

os documentos principais e mais urgentes da Conferência.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Quero fazer uma sugestão. 

Pelo adiantado da hora e também por conta de discutirmos um regulamento aqui, ponto por 

ponto, pela experiência de ontem – ficamos até quase 8 horas da noite discutindo isso num grupo 

menor -, vamos chegar às 10 horas da noite. Então, a minha proposta é que se leia e até 

segunda-feira o Conselheiro que não se sentir contemplado, ou sentir alguma dificuldade, até em 

termos de contribuição, de participação, deverá se manifestar. A participação é importante, 

porque esse não vai ser um trabalho da Comissão, mas do Conselho Nacional de Assistência 

Social. Portanto, todos nós somos responsáveis.  
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Então, poderia ser dada uma lida inicial e as pessoas relêem depois para 

apresentar propostas de modificações. Isso quanto ao regulamento.  

Quanto ao regimento interno, acho que, se formos deixar o regimento interno 

para ser criado também depois da reunião de novembro, fica muito em cima para que o pessoal 

dos Estados tomem conhecimento. Mesmo porque, sabemos, pela experiência nossa, que essas 

comunicações são muito demoradas. Então, deveríamos – o CNAS – passar para a comissão 

organizadora a prerrogativa de fazer isso e estaríamos como delegados, lá, também, no dia da 

Conferência, se não nos sentirmos contemplados, para fazer as devidas alterações, como alguns 

outros dados que possam exigir decisões imediatas e não possamos reunir o Colegiado como um 

todo. Claro que vamos tentar evitar isso, a comissão organizadora vai ter essa preocupação, se 

for um assunto muito sério tentar fazer contatos telefônicos, mandar faxes etc. e, em último caso, 

pedir uma reunião extraordinária. Mas, se forem casos sérios, que sintamos necessidade para 

tomar essas decisões. Caso contrário, a comissão organizadora da Conferência pode tomar as 

decisões.  

A minha preocupação – inclusive a Marlova falou nisso aqui – e quero explicitar, 

porque acho importante, Sr. Presidente, é o senhor manter contatos sistemáticos ou com o 

Ministro, ou com a Consultoria Jurídica do Ministério, para que não haja nenhuma possibilidade 

de não ser mandada a justificativa e não ser modificada a medida provisória no próximo mês, 

senão, vai ser muito complicado.  

Eram as minha considerações e encaminhamentos com relação ao que a 

Patrícia perguntou.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Estou observando aqui – conversei com 

o Moroni – que houve uma fusão de dois documentos que haviam sido apresentados aqui, o 

regulamento e o regimento. A proposta de regimento teve muitos de seus itens transferidos para 

a proposta de regulamento.  

Quando saí da reunião ontem, achei que íamos ficar só no regulamento, mas, 

como já houve esse avanço aqui, na realidade há alguns pontos aqui que eu gostaria de discutir. 

Acho que poderíamos, se estiverem de acordo, fazer como propôs a Conselheira Fátima, ler o 
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documento e quem achar que tem algum ponto que queira destacar para fazer algum comentário, 

faça aqui, e, se não houver destaques, então seria decidido no GT.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu também queria fazer essa ressalva aqui, 

porque o documento veio com algumas questões que precisam ser revistas aqui, que são 

questões de regimento e não de regulamento. Está simplesmente contraditório ao que acabei de 

falar, que regulamento e regimento não se confundem.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Deixa-me dar uma 

explicação... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Há um problema aqui no documento, porque, 

por exemplo, esse capítulo da Plenária, final, é tema de regimento. Está fora de lugar.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Vou tentar esclarecer.  

No final da reunião de ontem, quase 8 horas da noite, ficou de o pessoal que 

estava trabalhando sobre o regulamento, o pessoal da coordenação de política, ver o que tinha a 

nível de regimento interno que precisaria trazer para o regulamento. Eles estavam fazendo esse 

trabalho hoje de manhã. Deve ter havido alguma confusão ou falta de compreensão nesse 

sentido, porque trouxeram tudo para o regulamento. Então, foi uma questão de tempo ontem, no 

final da reunião, e hoje o pessoal ficou trabalhando e não houve tempo para fazermos uma 

revisão. Mas não há maiores problemas quanto a isso, só que esses elementos tinham de ter 

ficado no regimento interno.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que é bem simples, Moroni, porque o 

documento, no início, está muito bom. Isso podemos aprovar, mas temos de suprimir algumas 

coisas que são matérias específicas de regimento, como as moções, a Plenária final, as 

votações. Não há dúvida de que isso é de regimento. E há algumas coisas que são um pouco 

confusas e que na Conferência passada nós mesmos não tínhamos clareza sobre o que era 
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regimento e o que era regulamento. Agora, temos um pouco mais de experiência e vamos 

conseguir delimitar isso em grupo.  

A primeira parte, os objetivos, o temário, os membros da Conferência – aí há um 

problema, porque tem de especificar que os Conselheiros do CNAS são membros natos, e aqui 

não está dito em lugar nenhum... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Isso aconteceu por causa de uma discussão. 

Há uma explicação para isso. Se vai convencer, não sei, mas temos uma explicação por que não 

colocamos membros natos.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Por que não colocaram? É bom explicar, 

porque, quando não coloca que é nato, está sendo dito o seguinte: os outros foram eleitos; em 

que momento foram eleitos os Conselheiros do CNAS para participar da Conferência? O que 

garante aos membros do CNAS, Conselheiros do CNAS, como a qualquer Conselheiro na sua 

respectiva instância de Governo, é que ele é considerado membro nato. Ele não é um delegado 

eleito para aquela conferência, mas ele entra como delegado membro nato da Conferência. 

Senão, vamos ter de explicar em que momento os elegemos. 

Tudo bem, depois entramos nas discussões. Não quero me adiantar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Parece que aqui, de acordo com o que 

disse a Conselheira, seria apenas colocar: delegados: natos: Conselheiros...; eleitos: ...do Estado. 

É só uma questão de especificar.  

 

ANA LÍGIA GOMES – Bem, eu vou colocar aqui divergências, porque inclusive 

este é um assunto que talvez seja uma das poucas questões em torno da qual não conseguimos 

construir um consenso amplo e que mereceu muita discussão. Aí, de fato, este Plenário vai ter de 

decidir e arcar, naturalmente, com as conseqüências dessa decisão.  

Qual a questão, Marlova? 
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Foi levantado – vou colocar a questão e os argumentos de um lado e de outro; 

se não fizer bem, depois cada um descreve... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Ana Lígia, deixa-me interromper um 

pouquinho, porque é preciso saber qual é o encaminhamento. Vamos discutir pontos, vamos 

fazer uma leitura explicando tudo...? Se for, há uma ordem. Só para saber. Se vamos lendo já 

explicando, e a explicação cai implicar destaques ou não, pode ser que mesmo com a explicação 

seja feito destaque... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Nós temos o problema de tempo. Acho que 

temos de racionalizar.  

Com licença, Presidente, mas faltam vinte minutos para as quatro da tarde, a 

reunião é só hoje. Todo mundo já passou os olhos pelo documento. Há questões que são 

consensuais, até porque essa é a segunda conferência, não é mais a primeira, tema de 

regulamento é tema de regulamento e não vamos reinventar a roda. No que houver problemas 

vamo-nos deter, explicar e votar. Não vamos agora começar a discutir o regulamento todo, 

porque é uma questão de tempo.  

Essa é a minha proposta.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Esse é um encaminhamento.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Até porque, Patrícia, já existe um GT 

trabalhando, ontem ficou reunido até tarde.... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Só quero achar a metodologia. Cada um já vai 

olhando, vê o destaque, então já temos o destaque.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Ainda sobre o encaminhamento, dessa forma, então, os 

Conselheiros só fariam destaques em questões de mérito – mérito mesmo, não redação, verbo, 



 

 74 de 144  

coisa assim, que depois o Conselheiro encaminharia. Ontem, passamos um tempão à tarde 

discutindo um verbo. Então, que fossem destaques de mérito mesmo, ou questões de 

esclarecimento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Temos, então, dois encaminhamentos: 

um proposto pela Conselheira Fátima e este... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Retiro o meu. Concordo com o dela.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Retira o seu. Está bem.  

Então, não será necessária a leitura e abriríamos agora para ouvir questões de 

mérito e mais conceituais que os Conselheiros queiram trazer para a consideração do 

regulamento.  

Eu já trouxe uma, que foi corroborada pelos demais Conselheiros, que é uma 

mistura de regulamento com regimento. Primeira questão é que tem de ser separado. Quanto a 

isso parece que há um consenso.  

A segunda questão que a Ana Lígia ia começando a colocar... Qual é, Ana 

Lígia?  

 

ANA LÍGIA GOMES -  É uma questão que está destacada pela Marlova sobre os 

delegados... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Delegado nato e delegado eleito.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Mas pela ordem, eu tenho um destaque antes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, vamos fazer o seguinte: vamos 

seguir destaques que sejam feitos a partir do art. 1º, pela ordem.  

Art. 1º - alguém tem destaque?  
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Marlova com a palavra.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu tenho uma dúvida que já vou juntar, no art. 

1º e no art. 2º. Por exemplo, no objetivo geral da Conferência, “analisar e avaliar os obstáculos e 

avanços do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social...”, eu não diria 

“obstáculos e avanços”; eu diria analisar e avaliar o sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social e propor diretrizes para o fortalecimento...” – aí, minha outra dúvida: é para o 

fortalecimento do processo de inclusão e universalização dos direitos, ou vamos repetir o inciso IX 

do art. 18, que diz “zelar pelo sistema descentralizado e participativo e propor diretrizes para o 

aperfeiçoamento do sistema”? Acho que aqui é uma questão de mérito, não de palavras. Eu 

optaria pelo texto da lei.  

No art. 2º, no segundo item, quando fala em “discutir a Política de Assistência 

Social a partir dos Planos Municipais e Estaduais”, eu acho que aqui - nem sei qual seria a 

redação – há um problema grave de mérito, porque a política nacional não está citada. Acho que 

temos de ficar atentos, dizer de outro jeito.  

Essas são minhas duas observações.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Concordo em gênero e número com a 

Conselheira Marlova.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu só queria fazer um esclarecimento sobre a 

discussão feita, para nortear os Conselheiros.  

É o seguinte: nós pensamos, embora não tenhamos tido tempo para fazer isso, 

em colocar os objetivos gerais antes dos objetivos específicos. Três ou quatro grandes objetivos 

gerais e os objetivos específicos que depois, com a equipe técnica, na segunda-feira, faríamos 

um “colamento”, digamos essa expressão aqui, desses objetivos com os quatro grandes 

subtemas, para fazer com que eles fiquem bem articulados com os subtemas. Alguns estão 

colocados aqui e, do jeito que estão colocados, eles ficam um pouco afastados do que colocamos 

no roteiro. Então, buscar uma aproximação maior dos objetivos específicos com os subtemas 
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constantes daquele manual que passamos aos Estados como sugestão de discussão. É o 

exercício que pretendemos fazer para melhorar um pouco também os objetivos específicos e 

colocar os objetivos gerais, porque, senão, vão dizer: Ah, intercâmbio e não sei o quê. Isso, a 

socialização de informações não é objetivo específico. São objetivos da Conferência, também, 

mas como objetivos específicos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mais alguém tem sugestões para os art. 

1º e 2º? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Há um problema também nesse último item aí, 

“avaliar o processo de repasse dos Fundos para as Entidades e Organizações de Assistência 

Social”. Isso significa fundo nacional, fundos estaduais e onde houver, municipais, para as 

entidades e organizações de assistência social, ou é só o comportamento do fundo nacional, que 

está mencionado no item anterior? Eu acho que, se é para avaliar o sistema descentralizado e 

participativo, tem de avaliar o comportamento dos fundos – nacional, estaduais e eventualmente 

os municipais que existem. Então, aqui teria de dizer: nos três níveis de governo: “... processo de 

repasse dos fundos para as entidades e organizações de assistência social nos três níveis de 

governo”.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A minha dúvida é se o nacional pode 

passar direto para as entidades de assistência.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Pode.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pode?  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Gilson, uma explicação geral: primeiro, tomar como 

referência os objetivos específicos. Eles se colam a cada subtema e aí tentar colocar com 

simplicidade com base em cada subtema, conjuntura e tal.  
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Outra coisa que discutimos ontem é a maneira de colocar a avaliação: ela vai 

puxar tal como deve ser, tal como está na lei. Porque há algumas coisas acontecendo que não 

são tal como a lei coloca, ou há coisas que não estão acontecendo. Só que vamos colocar como 

objetivos, chamar a atenção para o que reza a lei, até para concluir - por exemplo, não existe 

política, mas colocamos avaliar política – e para puxar o que diz a lei, concluir que existem só 

ações desconectadas para se avaliar.  

E a questão do fundo, entre o que o fundo pode e não pode, o que a lei diz e o 

que ele faz, ou as opções transitórias que ele tomou, é outra discussão. Estamos puxando tal 

como está dito na lei.  Acho que é uma opção de como se está chamando a avaliação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Nós temos de encontrar uma forma de 

dizer as coisas que não seja uma forma, do ponto de vista legal, incorreta, e também buscar o 

interesse maior de discutir um temário que está proposto aí. Quer dizer, tudo que se encaixar no 

temário e não agredir a lei está correto. Não há nenhuma dificuldade. É uma questão de forma, 

de como colocar nesses objetivos.  

Então, a idéia realmente é essa: o GT fazer esse repasse de cada uma dessas 

questões dentro dessa preocupação, por exemplo, que levantou a Conselheira Marlova, no caso 

do art. 1º, que está na lei, essa questão da política nacional, esses fundos nos três níveis de 

governo e essa observação sua sobre outros assuntos que eventualmente possam ser de 

interesse como objetivos específicos mas que se enquadram no temário geral. É isso?  

 

ANA LÍGIA GOMES -  É, também. Agora, eu levantei uma questão de ordem 

geral de como os objetivos específicos que vão chamar um processo de avaliação vão se 

comportar, a partir do que estipula a lei.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está certo.  

É isso? Todo mundo está de acordo com essas observações? (Pausa.)  

Vamos ao art. 3º. Há algum destaque ao art. 3º?  (Pausa.)  

Isso aí é o que já havia sido aprovado como temário. É isso mesmo.  
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Art. 4º (pausa); art. 5º (pausa); art. 6º (pausa); art. 7º é o destaque apresentado 

pela Marlova. Acho que aqui se resolveria colocando “delegados natos: Conselheiros; eleitos...” 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  A Ana Lígia quer explicar.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Vou levantar a polêmica. Aí, devia ser dividida com vocês, 

antes da polêmica, uma dificuldade. De verdade, geograficamente, a Conferência não vai ser 

realizada em Brasília, mas, sim, em Goiás. Ontem ficamos nessa discussão – é importante 

levantar essa questão para tê-la presente, porque pode surgir alguma moção de repúdio pelo fato 

de termos trocado o local... Eu estava pensando que podíamos colocar “Brasília/Entorno”, 

qualquer coisa assim, porque é a região do Entorno de Brasília.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho que tem de pôr isso. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Estamos com uma dificuldade em assumir que a 

Conferência vai ser realizada em Goiás. É uma dificuldade concreta. Porque é Brasília, mas 

estamos com esse problema geográfico mesmo, porque é Goiás, Valparaizo é um Município do 

Estado de Goiás.  

Então, deixo esta proposta: “Brasília/Entorno”, ou “Brasília, região do Entorno”.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Por que não põe “na região da Grande 

Brasília”? Promove Brasília! “Da Grande Brasília”.  

 

ANA LÍGIA GOMES – Comumente, essa expressão não é usada, não, senhor, 

mas pode ser inventada. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Existem a Grande São Paulo, a Grande 

Curitiba, a Grande Porto Alegre. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos promover Brasília.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Eu colocaria “Entorno”. É assim que se usa aqui e as 

pessoas compreendem. A palavra diz exatamente. É Entorno.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Brasília inclui Municípios de Goiás... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu colocaria “Brasília/Goiás”. 

Temos de deixar claro. Todo mundo vai saber.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Goiás vai complicar a cabeça das criaturas. 

Acho que tem de ser Brasília e entre parênteses, Entorno mesmo, que é como se chama a 

região.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Grande Brasília é coisa nova, ninguém sabe o que é.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Região do Entorno, gente. É a palavra certa. 

Região do Entorno do Distrito Federal.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, como fica isso? Essa questão que 

a Conselheira Ana Lígia levantou é muito pertinente para não haver, depois, um desconforto da 

coordenação da Conferência de estar escrevendo em linhas tortas, aqui.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Pela questão que todo mundo 

está levantando aí, eu também nunca ouvi falar em Grande Brasília. Não existe. Então, colocar 

“Brasília/Goiás”, eu concordo, vai criar uma confusão: será que vai ser em Brasília ou em 

Goiânia? Talvez colocando “Brasília/Entorno”, já dá para entender. Se alguém perguntar o que é 

Entorno, nós diremos: não vai ser exatamente em Brasília, mas a exatamente 40 quilômetros de 

Brasília, no Entorno de Brasília.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Quarenta quilômetros?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Há cidades dentro do Distrito Federal que 

ficam a essa distância. Essa está fora e está à mesma distância.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  A sociedade civil, na I Conferência, ficou a 

quarenta quilômetros. A diferença, agora, é que todo mundo vai ficar. Na I Conferência, só a 

sociedade civil ficou lá e tinha de ir e voltar. Dessa vez, todo mundo vai ficar lá.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  E gostaram muito; acharam maravilhoso lá.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Então. Toda noite tinha um forró! 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, fica “no Entorno de Brasília”. 

 

ANA LÍGIA GOMES – Posso falar, Gilson?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pode.  

 

ANA LÍGIA GOMES – Vejam que é uma questão polêmica, então, por favor, 

prestem atenção.  

Na Conferência passada, que inclusive não contava ainda com os Conselhos 

estaduais, o CNAS definiu que eram delegados natos os Conselheiros do CNAS titulares e 

suplentes. Agora, foi levantada uma questão nova, Marlova: que delegados do CNAS somente 

serão os Conselheiros no exercício da titularidade. Os suplentes serão credenciados se os 

Conselheiros titulares não comparecerem. Os Conselheiros suplentes seriam convidados do 

CNAS e estariam com a participação garantida na Conferência, mas não teriam direito a voto – e 

aí as pessoas que propuseram isso podem depois fundamentar melhor, que é uma questão tanto 
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alegada por um lado, como princípio, como por outro, como princípio também, de que os 

Conselheiros suplentes assumem a titularidade somente na ausência do titular e, portanto, eles 

não teriam essa qualidade de Conselheiros natos, somente os titulares.  

Estou levantando a polêmica. Depois, uma defesa, um ataque, duas derrotas, e 

você continua.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não; eu queria só esclarecer uma coisa... 

 

ANA LÍGIA GOMES – Você vai esclarecer defendendo – eu a conheço. Deixe-

me acabar de colocar a polêmica.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Ana Lígia, deixa-me dizer uma coisa. É o 

seguinte: isso não muda, porque nós somos 18 titulares e 15 suplentes (trabalhadores não têm 

suplentes) e isso que você está explicando é uma polêmica diferente da que eu levantei aqui. Era 

isso que eu queria dizer.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Sim, de fato. É diferente no sentido de que você 

questionava não termos colocado a palavra “nato”.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Aos titulares. Os titulares acho justo que sejam.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Mas eu trouxe esta outra discussão para chamar à 

atenção, porque é uma decisão diferente da Conferência passada. Inclusive, a Márcia contribuiu 

com essa discussão. Lá em Minas Gerais o pessoal optou por que os delegados da Conferência 

estadual fossem titulares e suplentes do Conselho estadual de Minas Gerais. E a Plenária fez 

uma observação regimental dizendo que, em princípio, suplente não era Conselheiro nato e aí a 

Plenária teve maior número de votos na votação e os Conselheiros suplentes deixaram de ser 

delegados.  
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Levantaram essa polêmica, mas, de qualquer forma, acabou-se não colocando a 

palavra “nato” um pouco pela preocupação – aqui explicando por que não se colocou, não é que 

não se possa, naturalmente, voltar atrás – com a discussão que ocorreu em Minas Gerais, que 

eram Conselheiros que não passaram por um processo eleitoral etc. Mas não era uma questão 

fundamental de pôr ou não pôr nada. Por isso acho que podemos levantar essa preocupação.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Do jeito que está colocado que são 

Conselheiros titulares, os titulares são natos, isto é inquestionável. Então, Cabe perfeitamente.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Só entre os Conselheiros. De 

novo, a questão... Eu não estou criticando ninguém, estou constatando. É uma questão de 

redação. Para mim, ficou claro que os Conselheiros titulares seriam natos. Agora, quanto aos 

suplentes, houve uma discussão grande, porque uns achavam que deviam ser natos, outros não, 

aí veio a experiência de Minas Gerais... Mas os Conselheiros titulares, esses seriam natos e os 

suplentes, para evitar que acontecesse algo similar a Minas Gerais – eles ficaram sem ter como 

participar – eles já entrariam na qualidade de convidados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Marlova.   

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Na Conferência anterior já havia surgido essa 

discussão e nós votamos – vocês devem lembrar – que, como era a primeira conferência, seriam 

titulares todos os Conselheiros. Era a primeira conferência... Agora, não tenho dúvida de que o 

CNAS não tenha o direito de impor os seus 36 membros como Conselheiros numa conferência 

em que se está limitando o número de delegados nas Unidades da Federação e nos Municípios. 

Não tenho a menor dúvida. Acho que pegaria muito mal para o CNAS, até porque dentro do 

próprio Conselho só votam os titulares. O suplente só é chamado a exercer quando o outro não 

está. Disso não tenho a menor dúvida. Acho que delegado nato é o Conselheiro titular. Agora, 

também quero deixar claríssimo que não tenho a menor dúvida de que o CNAS tem de arcar com 
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as despesas da vinda de todos os suplentes para a Conferência e eles são convidados com 

direito a voto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Isso é o que foi exatamente combinado.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Isso é pacífico. O que eu acho que é 

importante garantir é a expressão “nato”, que os Conselheiros titulares do CNAS são membros 

natos. Senão, onde ficaria o momento da divulgação? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Nisso estamos todos de acordo, 

Conselheira.  

No art. 7º alguém ainda tem destaque? (Pausa.)  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Só acrescentar a palavra “titulares”... (fora do microfone, 

inaudível).  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Mas aí tem de separar, por uma questão de 

redação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Tem de colocar o suplente como 

convidado.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não. Não aqui. Delegados. São delegados 

natos os Conselheiros titulares do CNAS com direito a voz e voto.  

Outro: delegados eleitos na Conferência... 

São duas categorias de delegados. Temos de separar. Itens a) e b).  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos passar ao art. 8º, então? (Pausa.)  

No art. 7º, § 2º, teria de constar os suplentes do CNAS.  
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ANA LÍGIA GOMES -  Sim, e me permita, é importante colocar para o pessoal 

isso. A Conferência tem 752 delegados, mais 18 do CNAS. Além disso, em razão do tamanho do 

local, há mais um número para ser convidado. Seriam ou delegados ou convidados do CNAS. 

São por volta de duzentos. É isso? Cento e vinte. Esses 120 delegados seriam convidados 

mediante critérios discutidos e acertados por nós.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Já de cara, 18 seriam os suplentes do 

CNAS.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Isso já era o critério. Tem de pontuar porque aqui o 

pessoal pode colaborar discutindo o critério. Nós pensamos num outro critério... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Quem seriam os convidados? Autoridades, 

profissionais e representantes de entidades e organizações nacionais e internacionais. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Sim, mediante critérios. Não podem ser... Que 

autoridades, que profissionais? Acho importante que não fique no ar e se o pessoal tem alguma 

discussão do critério, que possa contribuir, porque não é um convite solto.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Outros seriam os Secretários de Estados, 

quando não vierem como delegados.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Os membros dos CONSEAS.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Membros dos CONSEAS que não vierem eleitos porque 

muitos virão eleitos.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Algumas representações, por exemplo, o 

FONSEAS. Mas tem de deixar claro assim: é o Secretário de Estado e não o assessor do 

assessor do assessor. É o Secretário ou a Secretária que não for eleito como delegado... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O convite é pessoal e intransferível.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  ... membro do CONSEAS. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Na nossa foi assim, na primeira Conferência.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  O titular da Pasta. Por exemplo, o Presidente 

da Confederação Nacional dos Municípios; o Presidente da Frente Nacional de Prefeitos; as 

representações institucionais; algumas outras autoridades na área da assistência... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Eu só quis levantar essa questão de critérios – não se 

trata de ficarmos aqui fazendo a lista dos convidados... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É claro! 

 

ANA LÍGIA GOMES -  ... – só quis colocar que vai ser mediante algum critério 

até porque eu sei, e vocês vão ver, que vai haver uma pressão em cima disso, inclusive dos Srs. 

Conselheiros, de pessoas pedindo para serem convidadas. É uma Conferência que vai contar 

com mil pessoas, mas ainda vai haver muita gente querendo vir. Então, para ficar bem claro a 

todos os Conselheiros que existe essa limitação e que vai haver convidados do CNAS, não do 

Conselheiro, e vai haver critérios.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu tenho uma sugestão a fazer.  

Na Conferência Nacional dos Direitos da Criança ficou decidido que cada 

entidade que integra o CONANDA tinha direito a dois convidados, que são aquelas entidades com 
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as quais trabalham. Como nós temos limites, eu sugeriria que cada entidade do CNAS tivesse 

direito a um convite. Não é um convidado, uma pessoa física... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Que entidades do CNAS?  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  As entidades que compõem o CNAS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Ah, sim, as entidades... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  As entidades da sociedade civil... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  As ONGs... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Gente, quero fazer um encaminhamento. O 

GT apresenta critérios e lista e depois traz ao Plenário. 

Ah, a Lígia esqueceu de algum critério ou alguma entidade, vem com uma 

proposta. Porque são cento e vinte... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Vou fazer uma outra proposta. Estou propondo 

que desses 120 se diminuam 18... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Sim, mas a Patrícia não está desconsiderando sua 

proposta. Ela fez só um encaminhamento no sentido de que o GT coloque os critérios e os 

submeta ao Plenário.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Que o GT proponha isso.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Mas aí acho que é de livre escolha da entidade. 

Por exemplo, nós queremos convidar sei lá quem, é de nossa livre escolha. A CUT quer 

convidar... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Você está propondo critérios. Eu estou dizendo que este 

é um bom critério que podemos discutir e podemos apresentar dois ou três critérios e, mediante 

esses critérios, uma lista. Apresentamos e depois a pessoa diz: faltou tal critério, faltou tal 

entidade... Já que é uma lista de convidados do CNAS, então o CNAS pode... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Aliás, uma das questões que, 

aí, sim, deve ficar clara, para que não soframos pressões - porque da outra vez todos nós 

sofremos, e o CNAS também, o Presidente mais ainda - é que a lista de convidados será do 

CNAS, do Plenário do CNAS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Com isso, não há possibilidade... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não há possibilidade, por 

exemplo, de eu convidar “a” ou “b”. Eu posso até morrer de vontade de convidar, mas eu não vou 

poder, porque passa pelo Plenário. Acho que isso, para nós, das entidades, é extremamente 

importante – para todos nós, Governo etc.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Falando nisso, eu gostaria de lembrar da 

última vez, quando fomos muito solicitados nos Estados. E nós trouxemos para o Conselho 

referendar. Por exemplo, uma pessoa queria ser convidada de uma entidade, não foi convidada e 

eu expliquei por que não. Dias depois, eu a encontrei na Conferência e ele me disse: olha, você 

riscou o meu nome – eu disse: não; não fui eu; eu apresentei ao Conselho – mas eu consegui vir. 

Ora, quem conseguiu?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu não fui. (Risos.) 
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MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Eu sei. Juro que não fui eu! Mas é bom 

verificar isso para que não aconteça de novo, porque ficamos numa situação difícil. É 

deselegante. O Conselho aqui refugou, disse que não aceitava. Eu, então, voltei para a pessoa e, 

com muita delicadeza, disse: olha, não foi possível. Assim como você,  outros também foram 

rejeitados. E logo no primeiro momento da Conferência lá estava ele muito feliz e veio se 

apresentar... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Rejeitado, não; não foi possível ser convidado. Não foi 

rejeitado, porque não fazemos exclusão.  

 

DANIEL DOMINGUES – Presidente, considero a melhor proposta a da Patrícia, 

o GT nos apresentar isso.  

Quero apenas lembrar que talvez eu não esteja presente no momento dessa 

decisão. Se formos escolher como membro nato também, como convidado, o Secretário de 

Estado, vamos estar quebrando essa paridade estabelecida dentro da proposta original, que seria 

trazer 50% estadual e 50% da sociedade civil. O Secretário deixaria de ser escolhido no Conselho 

local para ser convidado, lógico. Então, seria mais um do Governo, quebrando a paridade 

proposta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro, aí a questão é a seguinte: o 

convidado não tem voto. Ele está fora do esquema da paridade.  

O convidado eu entendo que seja uma pessoa que possa contribuir para 

enriquecer a Conferência, uma coisa mais nesse nível.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Será muito mais interessante o Secretário vir 

como delegado... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos passar para o art. 8º (pausa); art. 

9º (pausa); art. 10 (pausa); art. 11 (pausa). Nenhum destaque? 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Há um destaque. A Luísa está lembrando de 

acrescentar... Setecentos e cinqüenta e dois é o número de delegados eleitos em conferências 

estaduais. Teríamos de acrescentar então os 18 natos depois. É problema de acertarmos a 

redação. Seriam 752 mais os 18 membros do CNAS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mais 18. Bem lembrado. Quer dizer, o 

número de delegados eleitos é 752... Mas o art. 8º é só para os 752. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Nós descobrimos isso e 

chegamos à conclusão de que precisava. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O art. 8º é só para os 752.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu me lembro de que em 

Minas... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  O art. 8º tem de ter um parágrafo único – 

número total de delegados, 770.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exato. Números e total.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Aqui no art. 10 também 

suscitou alguma dúvida. “A inscrição prévia de delegado será feita até o dia...”se íamos colocar 

até dia de novembro de 1997, haja vista que existem conferências até o dia 21 de novembro. 

Como fica isso?  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Esse assunto acho que resolveríamos lá 

no GT.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Amanhã! 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Presidente, veja só, por favor. Eu não sei como vai ser o 

resto da reunião, mas o item da Comissão de Normas eu pediria para não ficar adiado. Eu tenho 

assunto para ser discutido hoje. Estou preocupada com isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois é, eu quero dar o encaminhamento 

solicitado aqui. Eu pediria que os destaques fossem feitos somente sobre questões de mérito, 

questões de fundo realmente, que pudessem levar a considerações. Essas questões de datas 

etc. podem ser acertadas internamente.  

Art. 12 (pausa); art. 13 (pausa); art. 14 (pausa).; art. 15 (pausa); art. 16 (pausa).  

Aqui no art. 16 quero levantar uma questão de fundo. Aqui está muito misturado, 

há coisas do regimento interno e do regulamento. Há que ser separado. Mas há uma questão 

aqui que quero levantar para o Plenário, porque acho muito importante nós conversarmos sobre 

isso: a questão da forma de encaminhamentos, tanto de grupos, quanto de moções, para serem 

levados ao Plenário. A proposta aqui é que sejam aprovadas as propostas de grupos por 20% 

dos delegados e as moções, com o mínimo de 20% dos delegados. Eu estou querendo discutir 

esses 20%, porque acho muito importante.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Isso é regimento, não é regulamento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Acho que vale a pena levantar essa 

questão...  

Se quiserem, podemos discutir isso depois. Eu havia previsto que isso seria 

coisa para regimento, realmente. Aliás, estava no assunto regimento.  
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DANIEL DOMINGUES - Deveria ser discutido amanhã.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim, deveria ser discutido amanhã.  

Essa questão dos 20% - deixa-me dizer qual o problema – que está aqui, no art. 

16... 

 

ANA LÍGIA GOMES – Mas, Gilson, permita-me, é de mérito, mas como é 

regimental e o regimento ainda é proposta e vai ser construído e voltar ao Plenário, você segura e 

propõe na hora em que formos escrever o Regimento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está bem. Se há consenso de que isso é 

do regimento, como eu achava que era, então vamos deixar para discutir depois. Veio incluído 

aqui e, de repente, achei que quiseram transferir isso para o regulamento para assegurar isso.  

Então, eu não teria mais nenhuma observação, porque só temos mais o art. 17, 

que é normal.  

 

DANIEL DOMINGUES – Presidente, voltando ao art. 3º, no item II: “Avaliação da 

Política de Assistência Social – Diretrizes e Ações do âmbito Federal, Planos Estaduais e 

Municipais”. Não sei se essa expressão “planos estaduais ou municipais” está bem colocada. 

Acho que deveria ser também ações estaduais e municipais. Como se avalia o plano? Você vai 

avaliar as ações desenvolvidos nos âmbitos estadual e municipal, não o plano. Muitas vezes, o 

plano é simplesmente um papel, não representa a ação verdadeira realizada dentro do Município. 

Acho que não deveria ser considerada essa questão de planos aí.  

 

ANA LÍGIA GOMES – Na nossa discussão - tentando contribuir para atender à 

sua preocupação, que compreendi, mas vou me referir à nossa intenção – é de princípio. Nós 

colocamos planos de propósito, para dizer que Estados e Municípios fizeram planos e política 

nacional não existe.  
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Então, colocamos de propósito: política nacional da assistência social e, entre 

parênteses – no caso de as pessoas perguntarem: mas não tem política? – ações de âmbito 

federal. Porque existem programas como o “Criança Cidadã”. Ações, existem.  

Então, foi com essa intenção – compreendeu, Daniel? -... 

 

DANIEL DOMINGUES – Não.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  ... de tentar encontrar uma solução. Foi também essa 

opção. Colocamos planos, mas podemos colocar ações, como você sugeriu, entre parênteses; 

depois de colocar planos estaduais e municipais, as ações contidas nos planos. Aí há uma 

diferença: o Governo Federal não tem política; tem ações. Os Estados e Municípios têm planos; 

podem até não estar cumprindo, mas têm.  

 

DANIEL DOMINGUES – Tudo bem, concordo que não tenha política, que vão 

ser discutidas ações. Mas não vamos discutir nunca plano estadual e municipal, porque isso é só 

papel, nunca existiu.  Vamos discutir esse item e vocês podem riscar tudo, então. Planos 

estaduais e municipais... Aí não há discussão nenhuma. É só conversa fiada.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não é verdade.  

 

DANIEL DOMINGUES – Se for avaliar corretamente os três anos de Governo, o 

plano aí está fora.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não é verdade. Há Estados que estão 

conseguindo o seu plano e vários Municípios também. Não dá para generalizar assim.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Essa é uma questão legal. Há uma 

determinação de que os Estados façam planos e os Municípios também. A intenção é saber o que 

existe realmente de dificuldade para fazer planos, enfim, é uma série de questões.  
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Agora, estou de acordo com o seguinte: para você avaliar, tem de avaliar as 

ações decorrentes dos planos. 

 

DANIEL DOMINGUES – Se fizeram planos ou não, avaliar... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É também importante avaliar se fez ou 

não plano, porque isso é um comando legal.  

 

DANIEL DOMINGUES – Mas, isso, Presidente, se foi feito ou não, esse 

acompanhamento foi feito inclusive pelo CNAS. Fizeram uma pesquisa primária, foram lá no 

campo e verificaram. Agora, avaliar planos, isso não vai ser feito nunca, porque é papel, só, é 

letra morta. Temos de avaliar as ações desenvolvidas nas três esferas de governo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sem dúvida que o que decorre dos 

planos são as ações... 

 

DANIEL DOMINGUES – Na maioria das vezes, não.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  “Diretrizes e ações no âmbito federal...” 

 

MARTA MARIA C.VIEIRA DA SILVA – Sr. Presidente, se me permite, embora eu 

não seja Conselheira e esteja aqui representando um Secretário de Estado que é Conselheiro e 

uma Secretária-Adjunta que é suplente, com todo o respeito ao Daniel e ao órgão federal que ele 

representa e que é gestor, tendo a nível de Estado participado da confecção de uma plano 

estadual e apoiado os Municípios, da forma precária com que às vezes é possível apoiar um 

Município, que eles têm grandes dificuldades também, de conhecimento, de pessoal, de recursos 

humanos para adotar uma novidade na área de assistência social, pontuar aqui que plano é mero 

papel... Nós devemos aprimorar os planos, porque eles estão muito mais a nível de intenções e o 
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financiamento é que tem comprometido que eles se tornem um pouco mais reais, próximos da 

realidade. Dizer que plano é mero papel acho forte demais.  

 

DANIEL DOMINGUES – Concordo com você, Marta. Concordo plenamente. O 

plano, hoje, é intenção, como você disse. Hoje, é raríssimo – não vou generalizar, que a Marlova 

tem razão, não podemos generalizar – o que não é intenção apenas. A grande maioria é. E não 

podemos avaliar intenção de ninguém. Temos de avaliar as ações que estão sendo desenvolvidas 

efetivamente.  

 

MARTA MARIA C.VIEIRA DA SILVA – Ele é intenção sob o ponto de vista do 

financiamento, que ainda é precário.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Patrícia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Gente, o que estamos discutindo aqui é 

justamente o que vamos discutir na conferência. A política existe, ou não existe? Ela é um 

conjunto de ações articuladas? Os planos existem, ou não existem? São meras ações? Se os 

planos não existem de fato, por que não existiram e o que tem de ser feito para existirem? Se a 

política não existe, o que precisa ser feito para existir?  

É justamente esse debate. Vamos trabalhar com o que está na LOAS. A LOAS 

estabelece: política, planos, programas, serviços. É isto. É essa a nomenclatura que temos de 

usar. Agora, se de fato os planos são planos, justamente a Conferência é que vai fazer essa 

avaliação – e nós já estamos fazendo aqui! 

Vejam: há problemas com a política? Há. Há problemas com os planos? Há 

também. Até porque vimos, num processo educativo nosso, coletivo, chamando, usando a 

palavra “plano” como a palavra macro, a grande palavra, o grande conceito, quando o grande 

conceito deveria ser “política”, também, para o Estado. O Estado tem de ter política e depois 

plano. Mas estamos passando por cima da expressão “política” para Estado. Porque isso é novo. 

Mas não é assim: plano do Estado. Tem de pôr política social do Estado. Qual o plano que 
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influencia essa política. Hoje, alguns planos estão subjacentes com a política, mas isso é uma 

coisa que não está explicitada. É u ma coisa que vamos ter de aprender também, fazer a política 

do Estado e traduzir essa política em planos, em programas, em serviços. 

Então, é manter isso. É isso que está na LOAS: política e plano. Vamos discutir: 

o plano está no papel? Não está? Em alguns Estados está, noutros não está. A política existe? 

Não existe? Existe mais em ações ou não? Então, você vai discutindo o conteúdo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  A elaboração do plano, como 

foi feita. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – É justamente essa a discussão que queremos 

fazer na Conferência, até onde andamos, o que não andamos e o que precisa andar. Então, a 

expressão é plano. Os Estados e os Municípios têm de fazer planos, pela LOAS. Se fizeram ou 

não, vamos ver na Conferência.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Ângela.  

 

ÂNGELA MARIA R. FERREIRA BERRETO – Não sei se resolve, mas talvez a 

questão que esteja no fundo seja que na política podemos avaliar a formulação da política e 

podemos avaliar a implementação da política. Talvez seja por aí. A formulação do plano... 

Podemos discutir se queremos avaliar as duas coisas, ou só a implementação. Porque a 

implementação também sofre com os problemas da formulação.  

Não sei se explicitarmos esses dois lados da avaliação ajudaria. Avaliar a 

formulação e a implementação da política nacional e dos planos estaduais e municipais.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Este texto poderíamos aperfeiçoar com 

as sugestões feitas com muita pertinência pela Conselheira.  

Conselheira Fátima.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Sinto-me contemplada com o 

que a Ângela falou.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, formulação e implementação.  

Então, Conselheiros, esse assunto, da forma como já discutimos, poderá ser 

encerrado e transferido para o GT para o aprimoramento final do texto, separando o que é 

regulamento e o que é regimento, que será examinado numa próxima reunião nossa.  

Com isso, temos condições de passar adiante. O próximo tema nosso é Relação 

CNAS-Comunidade Solidária. Depois, os informes das Comissões.  

A Conselheira Ana Lígia disse que tem um assunto urgente. Qual é, 

Conselheira.  

 

ANA LÍGIA GOMES – É da Comissão de Normas e o nosso resumo é informes. 

Minha preocupação era a garantia de que fosse discutido hoje.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ah, sim.  

Então, vamos rapidamente passar a esse tema do item 5, que é apenas um 

informe rápido. Vocês têm o material aí, no número 5.  

O que está aí já é do conhecimento de todos, com exceção do documento base 

segunda versão, que foi discutido na sexta rodada de interlocução política do Conselho do 

Comunidade Solidária, da qual participaram o Presidente e o Vice-Presidente do CNAS.  

O Resumo desse documento foi distribuído lá na reunião para deliberação do 

Plenário nessa sexta rodada.  

Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o CNAS participou da 

reunião e, por sugestão da Mesa do Programa Comunidade Solidária, que coordenou a reunião, 

foi incluído em três grupos de trabalho criados naquela reunião. O primeiro deles tem o objetivo 

de classificar as entidades do terceiro setor – classificar quanto aos objetivos e às características 

dessas entidades. É um trabalho muito grande com o prazo de 120 dias para ser realizado. O 
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CNAS foi citado em primeiro lugar exatamente porque temos o cartório de um grande número de 

entidades do terceiro setor.  

O segundo grupo de trabalho criado foi sobre financiamento do terceiro setor. 

Há uma preocupação generalizada sobre fontes de recursos, formas de auto-sustentação das 

entidades, que são questões muito importantes. Esse foi o segundo grupo de trabalho.  

O terceiro grupo de trabalho foi sobre a questão do trabalho temporário nas 

entidades do terceiro setor. É uma questão muito importante, inclusive existe muita coisa 

discutida, a meu ver com extrema propriedade, como o problema de remuneração de diretores e 

coisas desse gênero.  

Esse grupo vai ser coordenado pelo Ministério do Trabalho, que tem inclusive 

projeto sobre trabalho temporário e que foi dito lá na reunião que não alcança todos os interesses 

das entidades do terceiro setor. Então, haveria uma inclusão também nesse grupo – nós 

esperamos – do CNAS. Ele é coordenado pelo Prof. Anastasia, aqui do Ministério do Trabalho. 

A avaliação que nós fazemos da reunião, de uma maneira geral, é a seguinte: 

foi uma reunião onde a sociedade civil teve uma participação significativa. Houve muita 

intervenção sobre política do Governo, sobre critérios de priorização de alocação de recursos, 

levantou-se muita questão, por exemplo, sobre incentivos concedidos a determinados setores e 

não concedidos a outros. Enfim, o Governo ouviu muita coisa, mas também falou muito.  

O Ministro Malan, por exemplo, falou da dificuldade em se fazerem novas 

isenções e ampliar as existentes tendo em vista que está previsto para este ano um déficit público 

da ordem de 40 bilhões de reais – número que foi colocado por ele na reunião. Isso mostra as 

dificuldades que o Governo tem hoje de trabalhar, colocar recursos e ampliar isenções que 

aumentam a renúncia fiscal.  

O Ministro Paulo Renato, da Educação, por exemplo, levantou a questão da 

quota patronal, que só é praticada aqui no Brasil. Essa isenção de quota patronal não existe em 

mais nenhum outro lugar do mundo. Está na Constituição e, na realidade, não é uma isenção, é 

uma imunidade.  

Ele manifestou a opinião dele de que isso deveria ser revisto no Brasil.  
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Observações desse tipo tivemos várias lá na reunião. Eu notei um grande 

interesse dos participantes em colaborar positivamente com esse trabalho que na realidade está 

sendo coordenado pelo Comunidade Solidária, mas com a participação, isso, sim, da Casa Civil. 

A Casa Civil está muito envolvida nesse trabalho.  

É um trabalho mais amplo, que abrange uma área muito mais extensa do que a 

coberta pelo CNAS, porque inclui outros tipos de entidades também do terceiro setor, embora 

exclua uma série de outras por questões metodológicas, do tipo sindicatos e outras. O clima da 

reunião foi no sentido realmente de se criarem esses grupos de trabalho para se conseguir 

avançar no sentido de encaminhar para esse terceiro setor soluções que, segundo foi levantado 

lá na reunião, hoje contempla o dobro de empregos do setor público no Brasil. Quer dizer, esse 

terceiro setor, hoje, emprega o dobro do que se emprega no setor público no Brasil. O dobro de 

pessoas. Quer dizer, é um negócio extremamente importante do ponto de vista de trabalho, em 

todos os sentidos.  

Para nós, CNAS, o fato de termos sido incluídos nos grupos de trabalho me 

parece extremamente importante, porque nem pedimos isso. Fomos incluídos por sugestão deles 

mesmos – e acho também que não poderia ser de outra forma. Até comuniquei ao Ministro 

Reinhold, há pouco, que tínhamos sido incluídos nesses grupos de trabalho. Agora, do nosso 

ponto de vista, o CNAS precisará depois discutir como vai participar desses grupos. Ainda não 

fomos convocados para nenhuma reunião, mas acho que, inclusive dentro daquele espírito com 

que já conversamos aqui numa reunião anterior, essa articulação com o Comunidade Solidária, 

hoje, principalmente nessa área em que eles estão desenvolvendo esse trabalho, me parece uma 

coisa de extrema importância, porque nós também fizemos oficina de normas, vamos ter uma 

série de recomendações e essas recomendações deverão de alguma maneira ser traduzidas em 

leis, decretos, regulamentos. Então, temos de ter também um fórum para levar essas nossas 

coisas, um fórum que hoje está se configurando dentro do Comunidade Solidária. Então, a 

integração desse trabalho me parece que é uma via também para nós levarmos as nossas 

eventuais propostas. Tive essa impressão da reunião que aconteceu lá.  
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O Conselheiro Vando participou também e, se ele quiser fazer alguma 

consideração, poderá falar em seguida e depois poderemos discutir alguma coisa, se os 

Conselheiros desejarem.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Foi uma reunião muito interessante, bastante 

participativa, com uma concorrência tanto da área governamental quanto da sociedade 

significativa. Havia um corte explícito – o Gilson colocou como metodológico, mas não é só 

metodológico – que hoje,  na área de saúde e educação, mexer na legislação atual que dá essas 

facilidades, prioridades, isenções e tal significaria muito rapidamente bloquear qualquer iniciativa. 

Isso foi dito não durante essa reunião, mas na conversa que tivemos anteriormente com o Augusto 

de Franco. Por isso, está sendo estudado mais à parte pela Casa Civil esse mundo das 

organizações educacionais e de saúde.  

A segunda coisa é que o terceiro setor é muito mais abrangente do que a 

discussão nossa específica sobre assistência social. Mas o específico nosso está também dentro 

do terceiro setor. Daí acho que há coincidências específicas, como o Gilson ressaltou, com relação 

a essa temática. O Comunidade Solidária – não lembro se é a sexta rodada de construção de 

consensos e essa ligada ao marco legal – acho que tem a ver com o Conselho. Mas isso não 

elimina a possibilidade de em algum momento venhamos a ter uma discussão um pouco mais 

aprofundada sobre as competências do Conselho e as competências do Comunidade Solidária 

para evitar que entremos num grupo de trabalho assim, sem uma reflexão maior do todo. Acho 

importante participarmos do grupo de trabalho, diga-se de passagem, é bom, o Conselho tem 

contribuições a dar nesse sentido, mas acho bom também que o Conselho – sobretudo temos 

vários Conselheiros novos que não participaram dos dois encontros anteriores do Conselho com o 

Comunidade Solidária – possa reavivar um pouco as competências do Conselho, as competências 

do Comunidade Solidária para ter clareza de qual o tipo de parceria, qual o tipo de relação 

podemos estabelecer com o Comunidade Solidária.  

Esse processo foi iniciado há um certo tempo, o Conselho foi incorporado mais 

ultimamente e está proposto a trabalhar nos grupos de trabalho, o que eu defendo. Tem um prazo 

de 120 dias, não ficou amarrado como vai ser esse trabalho, qual o ritmo disso, quem do Conselho 
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deve participar desses grupos ou em alguns dos grupos, e como vamos compatibilizar isso 

também no mesmo período de realização de conferências estaduais e conferência nacional. É um 

desafio para o Conselho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A Conselheira Dora também esteve 

presente lá. Quer fazer alguma observação, Conselheira?  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Só quero salientar que fui como representante 

do Rotary, que foi convidado num primeiro momento, e estava presente um ex-governador do 

Rotary daqui de Brasília, e num segundo momento me incluíram também nessa reunião e 

provavelmente nos grupos de trabalho – em dois deles  o Rotary vai estar presente. Não sei com 

que representante, mas vai estar presente.  

Eu realmente achei que a reunião foi muito produtiva e acredito que é por aí que 

vamos chegar a um consenso, a um denominador comum.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Já foi dito aqui, notadamente 

pelo Vando, e eu acho que é extremamente importante essa integração. O Comunidade Solidária 

existe como um programa de governo, está aí, e, de vez em quando, quando chegamos aos 

Municípios e a alguns Estados, sempre surgem essas perguntas sobre o Comunidade Solidária e 

nós ficamos apenas nas questões que conhecemos quando das discussões com os 

representantes do Comunidade Solidária neste Conselho e na I Conferência Nacional de 

Assistência Social. O Comunidade Solidária talvez tenha avançado e creio que é importante 

estarmos discutindo isso.  

Agora, vamos ter de ter muito claro quais as interfaces que nos interligam e 

onde existem as diferenças, para poder não pensar que a política pública é igual a um programa 

de governo ou vice-versa. Temos de ficar com isso muito claro e unificados para termos um 

pensamento único neste Conselho Nacional de Assistência Social.  
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Outra preocupação muito grande minha é que eu sinto pouca transparência no 

Comunidade Solidária. Mas, até para mim, que já tive várias discussões, não só a nível de 

Conselho Nacional, mas também de outros órgãos, em outras discussões sobre o Comunidade 

Solidária, ficam algumas dúvidas. Ele atende somente a bolsões de pobreza, então é focalizador, 

não é universalizador. Existe controle social? Não existe, porque é um programa consultivo, não é 

deliberativo. A consulta vai até onde, também? Enfim, como é exercido esse controle social etc., 

que é exatamente uma das diferenças conosco na política pública.  

Uma coisa última que me deixou ainda mais perplexa foi que o Comunidade 

Solidária tem um orçamento que, mesmo não sendo seguridade social, como o Anoildo invocou 

aqui que foi um lapso dele colocar como estar fazendo parte do orçamento... Você não estava, 

Gilson, no dia em que discutimos o orçamento aqui, com o orçamento da seguridade reservando 2 

bilhões e 900 milhões para o Comunidade Solidária, versus um bilhão e 200 milhões para a 

política pública de assistência social. Ele quis explicar que não era bem seguridade social, ou é... 

Mas ele tem um orçamento muito mais alto. No entanto, ele está fazendo hoje – eu recebi, e não 

fui a única, o Padre Virgílio também recebeu e deve receber quem tem Visa – uma solicitação para 

doar dez ou mais reais para um programa interessante, mas que, como política pública, foi extinto, 

apesar de estar no Ministério do Trabalho. No próprio Ministério do Trabalho eu andei procurando 

fazer algumas discussões e até agora não ficou claro – gostaria até que você esclarecesse como 

está realmente essa questão – se o programa de geração de renda vai ficar com o Trabalho e vai 

atender à clientela por nós atendida. Ele é para formação – aquilo que a Patrícia hoje dizia – de 

mão-de-obra, programa de capacitação profissional de jovem, ajuda quem quer ser ajudado. Faz 

um chamamento assim, que me lembra um pouco a LBA de antigamente, apesar de que sou ex-

funcionária da LBA. E aí existe o seguinte: credenciamento – pague à Associação de Apoio ao 

Comunidade Solidária. Que associação é essa? Eu nunca tinha ouvido falar nessa associação. 

Associação de apoio ao Comunidade Solidária. Então, realmente, são coisas que surgem assim e 

nos deixam meio perplexos. 

Está aí! Está aí isso também?  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Está Associação. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Ah, está associação, o que é, o 

que não é? 

Talvez não respondamos isso hoje porque temos coisas importantes para 

discutir de outras áreas, mas, pelo menos, em termos de discussão, que procuremos saber a 

respeito disso para poder avançar naquilo que foi trazido aqui.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pergunto à Conselheira Dora se ela tem 

alguma informação sobre essa Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Não conheço, não tenho notícia nenhuma. Só 

sei que existe uma dessas entidades que detém utilidade pública federal, dada ad referendum.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sei. Tenho a impressão de que esta aqui 

é uma associação como outra qualquer, só que colocaram o nome de apoio ao Comunidade 

Solidária.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Essa, mas aquela que a Fátima citou... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É a mesma. É o mesmo nome.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO – Não; o que o convite menciona é outra.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois é, mas é o mesmo nome dessa 

outra aqui: Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária. Está aqui neste conjunto. Eu 

recebi isto também. Acho que todo mundo que tem Visa andou recebendo. Até procurei esclarecer 

isso mas, infelizmente, ainda não tive um esclarecimento a respeito dessa questão.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Então, fica registrado e 

partimos para um esclarecimento posterior, já que agora ninguém vai conseguir esclarecer agora.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exato.  

Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto?  

Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Eu só queria comentar que fiquei com uma dúvida. Pela 

maneira como trata aqui, possivelmente, mais tarde, com a nossa participação no grupo de 

trabalho vai ser possível clarear isso. Porque eles falam o tempo inteiro na extinção do certificado 

de fins filantrópicos e também do título de utilidade pública e me ocorre perguntar... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Isso foi levantado lá.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  ... se eles estão falando – há uma diferença 

absolutamente enorme – em extinção do papel, ou em extinção da quota patronal. Este 

esclarecimento eu gostaria de ter. Como eles não lidam muito com essa questão – permitam-me 

dizer, porque temos bastante tempo acumulado e percebemos as dúvidas das pessoas por mais 

que expliquemos, porque é confuso mesmo – se falam da extinção do certificado não se sabe se 

atrás disso está implícito que isso significa a defesa da extinção da isenção da quota patronal, ou 

se é acabar simplesmente com o papel. São coisas diferentes. E acho que quando eles 

trabalharem isso – falo como uma contribuição – eles devem explicitar o que estão dizendo no 

papel. Devem explicitar, porque há uma diferença enorme. É uma dúvida que deve ser colocada 

para eles trabalharem melhor a redação e dizerem de fato qual é a discussão que eles estão 

fazendo. Isenção da quota patronal significa uma mudança na Constituição Federal. Acabar com o 

simples certificado não significa acabar com a isenção. Acaba com este nome, acaba com o papel, 

não deixa de ser, vamos dizer assim, alguma coisa importante, mas não é a questão de fundo, 

que acho que deve ficar clara.  

Você entendeu, Gilson, qual é a questão?  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Entendi.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Quando vocês forem a esse fórum, isso deve ser 

levantado, porque essa questão é confusa mesmo. Eu já ouvi as pessoas falarem em acabar com 

o certificado querendo dizer com isso acabar com a quota, e outras querendo dizer acabar com o 

papel mas não acabar com a isenção, que é uma garantia, um dispositivo constitucional. Já se 

tentou mudar a Constituição nesse sentido, mas não passou de uma comissão na Câmara.  

Outra coisa que queria falar como observação: aqui eles dizem que “um dos 

consensos é que se faz necessária a revisão dos estatutos do título de utilidade pública e do 

certificado de entidade de fins filantrópicos”. Por isso que estou vendo a necessidade de clarear 

isso. E aí eles falam que “deixaram de ser um título honorífico ou mera qualificação de um 

conjunto de entidades sem fins lucrativos para se transformar em passaportes na obtenção e 

manutenção de privilégios questionados pelo Governo e também por grupos organizados da 

própria sociedade civil”.  

Estou lendo como um consenso; o encaminhamento desse consenso é criar um 

grupo de trabalho para discutir essas duas questões lidas e aí uma questão que me permito 

levantar como uma certa incoerência é que, pelo que vi de manifestação, nenhum Ministro do 

Governo parece que concorda, a rigor, com essa isenção. Nós temos a manifestação do Ministro 

da Previdência, que foi claro; ainda há pouco se falava da manifestação do próprio Ministro Paulo 

Renato; da manifestação do Ministro Pedro Malan; e aqui diz: “criticado pelo Governo e por 

setores da sociedade civil”. Ao mesmo tempo, o Vando dizia, pelo que entendi, que por enquanto 

não se vai enfrentar a questão da saúde e da educação, que são exatamente o maior impacto de 

isenção, sem absolutamente nenhuma dúvida – mais de 2/3 do impacto. Fica incoerente porque 

reclamam, não aparece absolutamente nenhuma divergência, que é um privilégio, mais não sei o 

que mais, e ao mesmo tempo já se coloca de antemão que não se vai enfrentar esses lobbies 

fortes. Aí, pergunto: vão regular, então, só a assistência, só lobby fraco?  

É uma questão para discutir mesmo. O que estou dizendo tem sentido.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Essa questão, exatamente como você 

colocou, foi levantada lá no plenário do Comunidade Solidária pelo Joaquim Falcão. Ele falou em 

questões de prioridades, o que vamos favorecer, qual é a prioridade do Governo. Tudo isso foi 

questionado. O que eu entendi da reunião foi que esses grupos de trabalho na realidade é que vão 

realmente produzir um consenso final. Isso que foi escrito aqui como consenso aparentemente 

seria um consenso daqueles que responderam à consulta – nem todo mundo respondeu; apenas 

aqueles a que eles fizeram consulta é que produziram esse trabalho.  

Mas as suas observações, muitas delas foram feitas naquela reunião e o 

objetivo de criar esses grupos era exatamente com gente representativa, como, por exemplo, com 

o pessoal do próprio CNAS, poder produzir alguma coisa que seja aceita. E essa questão da 

saúde e da educação foi colocada dessa forma porque há um grupo de trabalho na Casa Civil 

exatamente aprofundando essas questões. Acredito que na hora em que esse grupo de trabalho 

tiver as suas sugestões possivelmente isso se integra a esse conjunto todo. Imagino que vai ser 

alguma coisa assim. Realmente, não sei responder como é que isso vai funcionar, ainda não. Mas 

acho que a presença nossa nesse GT pelo menos garante a possibilidade de colocarmos esse 

ponto de vista que você ressaltou: e a assistência social? Essa é a grande questão para nós aqui 

do Conselho.  

Está muito bem colocado, porque exatamente essa é também a nossa 

preocupação - não é, Conselheiro? Temos de defender o nosso setor. Esse é o objetivo.  

O grupo de trabalho de financiamento? Já falei nele. Já falei no financiamento e 

na classificação. E no grupo de trabalho do... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Presidente, eu poderia pedir licença ao Plenário para já 

entrar na Comissão? Eu acabo de tocar no assunto e se as outras Comissões permitissem, eu 

teria duas questões bem objetivas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pela ordem, seria a Comissão... Vamos 

encerrar esse assunto Comunidade Solidária-CNAS, esse informe.  

Todo mundo de acordo?  
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ANA LÍGIA GOMES -  Eu só pedi para falar na seqüência porque um assunto 

tem a ver com o outro.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, temos na pauta mais diversas 

questões até o item 15. Pelo que estou sentindo, existe uma urgência da Conselheira Ana Lígia e 

também a Conselheira Fátima está querendo apresentar uma questão importante. Eu só espero 

que essas questões estejam incluídas nesse material distribuído.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  A questão do decreto, sim.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A sua questão é o decreto fundo a 

fundo?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Sim.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Bem, isso realmente foi apresentado lá 

no FONSEAS. Houve unanimidade do FONSEAS e até gostaria de ver como a Comissão avaliou 

isso.  

Pela ordem, seria a vez da Comissão de Financiamento.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Tanto é, que pedi permissão para falar antes. Porque eu 

sabia que pela ordem não era a vez da minha Comissão. Pedi porque era uma seqüência de 

assuntos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu pediria a compreensão da 

Conselheira, porque fizemos uma pauta. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  É rápido o assunto?  
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ANA LÍGIA GOMES -  Se as duas Comissões vão falar e está garantido que a 

minha fala, não tem problema. É o mesmo assunto. Por isso pedi.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Concorda, Conselheira Fátima, que a 

Ana Lígia fale primeiro?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Concordo. Só que depois não 

criem problemas. Essa questão, por exemplo, vai ser debatida nas conferências estaduais. Está 

sendo debatido e está criando um problema sério. Se não sairmos unificados daqui... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Ela disse que o tema dela está ligado ao 

anterior. Então, vamos ouvir a Conselheira Ana Lígia, mudando a ordem.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  É o seguinte, Conselheiros: é uma preocupação que a 

Comissão de Normas não consegue mais sustentar e precisa trazer para vocês, porque o 

Plenário, de uma forma ou de outra, aprova a resolução e o Presidente assina ad referendum.  

Está acontecendo uma série de coisas que a Comissão de Normas não dá mais 

conta e aí, em nome da confiança de que vocês aprovam uma resolução com base em assuntos 

inclusive discutidos pela Comissão de Normas, é que trazemos essa questão como uma primeira 

proposta de encaminhamento.  

Não é mais possível a Comissão de Normas ter de decidir e dar parecer de 

mérito com relação às entidades de educação e saúde, especialmente as de educação. Em razão 

disso – explicito melhor o problema daqui a pouco -, estamos trazendo uma primeira proposta de 

encaminhamento. Se o Plenário aprovar, vamos conversar primeiro com o Ministro da Previdência 

para que, em seguida, ele se articule com o Ministro da Saúde e o Ministro da Educação, para que 

em todos os processos relativos a entidades da área da educação o MEC dê parecer sobre o 

assunto para o CNAS conceder ou não. Ou, então, não teremos mais condições de tomar uma 

decisão dessa e estar sendo criticados pela imprensa, inclusive – vocês estão vendo o que está 
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acontecendo aí. É uma responsabilidade tremenda, não entendemos desse assunto. Vocês não 

imaginam, essas entidades da área da educação são absolutamente desarticuladas. No momento 

em que o MEC está discutindo a LDB, está reconhecendo as entidades de educação, chamando 

algumas para fins lucrativos, sim, e, de repente, aqui, nós, sem entendermos do assunto, damos 

um certificado de entidade filantrópica a entidades da educação sem que o MEC se pronuncie. O 

MEC se exime dessa responsabilidade e ainda corremos o risco, com toda a legitimidade, de o 

próprio Ministro dizer: isso é um absurdo! Compreendem a responsabilidade nossa, de todos 

vocês?  

Então, bem objetivamente, a proposta é não mudar nada na legislação; é um 

acordo: se os três Ministros concordarem com isso, alguma coisa, como uma portaria dos três 

acertando esse encaminhamento que o CNAS não examina nenhum processo de entidade da 

área de educação sem que o MEC tenha se manifestado sobre o assunto. Temos de dividir essa 

responsabilidade.  

Vocês viram a notícia na imprensa sobre os incentivos fiscais, que há 

universidades em que o indivíduo está comprando avião, e aí ele mesmo fez o discurso: eu nunca 

pedi certificado; eu quero ser reconhecido como de fins lucrativos. E nós concedendo certificados! 

E concedendo – e aí digo que não é o lugar que tenha competência, porque não estamos tratando 

da política de educação.  

Agora mesmo, Presidente, estamos com um processo que envolve uma 

quantidade de faculdades do interior de Santa Catarina, que ora são de Direito Público, mas 

parece que são de Direito Privado, que são criadas por lei mas não são mantidas assim, elas se 

reúnem... Para conseguir que se transformem em universidades – estou tentando dizer, não 

entendo desse assunto mas sou obrigada a entender – elas se juntam todas, daí você não sabe 

mais quem é a mantenedora. É uma barafunda jurídica, contábil, mais não sei o quê. Eu fiquei, 

ultimamente, percebendo o movimento do MEC regulamentando a LDB, criando as de fins 

lucrativos. Podemos hoje conceder um certificado desse e amanhã estar o MEC reconhecendo 

como uma entidade altamente de fins lucrativos. É muito difícil. Essa discussão do cálculo de 

gratuidade... No mínimo, se não mudamos nada na legislação por enquanto, continua o CNAS, por 

força de lei, sendo o concessor de certificado – é quem emite, o senhor quem assina a resolução.  
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Então, estou propondo que pelo menos o Conselho não faça nada sem ter um 

parecer do MEC e um parecer do Ministério da Saúde no caso das entidades da área de saúde. O 

MEC já tem toda uma boa vontade nessa área. Inclusive, com relação à isenção de importação de 

equipamentos médicos hospitalares, já faz tempo que o CNAS tomou a atitude óbvia de dizer que 

não entendia daquele assunto e é o próprio Ministério da Saúde que dá o parecer para isentar.  

Como já estamos com um acúmulo lá, não é mais possível continuarmos 

segurando esta problemática, com esta complexidade, submetida inclusive a esta avaliação de 

como está sendo colocado na mídia, além das críticas dos próprios Ministros, sem que o MEC 

meta a mão nesse abacaxi. Não é possível.  

Então, a proposta de encaminhamento é essa. Que tenha uma sensibilidade o 

Ministro da Previdência a respeito desta questão. Não é nenhuma complicação, apenas boa 

vontade e, no caso do MEC, vai ser muito saudável que o MEC comece a pegar esses processos 

e os examine, inclusive para entender essa questão, como ela está passando. Uma portaria 

assinada pelos três que acerte quem é que examina os processos. Vai dar mais serviços, há 

algum tempo já se fugiu desse serviço em outras gestões, mas, francamente, não é mais possível 

a Comissão de Normas assumir esse tipo de parecer em processos dessa natureza.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, eu até estou achando uma 

coisa curiosa, porque eu saí daqui na hora do almoço, ao meio-dia, e fui ao MEC. Fui lá 

exatamente para dizer, entre outras coisas, isso que a Conselheira acabou de dizer. Tive uma 

reunião lá e manifestei exatamente o ponto de vista de que, nesse assunto da área educacional, 

até como uma forma de o MEC fazer política pública, ele precisa se pronunciar sob o ponto de 

vista de fiscalização também. Eu disse lá no MEC, no Gabinete do Ministro, exatamente isso que a 

Conselheira acabou de dizer. E acho que a forma de implementar isso é exatamente essa. Temos 

de ter um documento interno, que depois de aprovado seja transformado numa portaria, em 

alguma coisa semelhante, criando um parecer prévio do MEC a determinadas resoluções que 

fazemos aqui na área da educação. Por quê? Porque, por exemplo, eu levantei lá a seguinte 

questão: eles vão agora desenvolver a política de toda criança na escola. Ora, é muito salutar que 

quem aderir a essa política deles, de acordo com o que pretende o MEC, tenha inclusive esse 
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certificado com a priorização, porque se trata de tirar as crianças nessa faixa etária do ensino 

fundamental da rua, de onde quer que esteja, e botar na escola. Então, é preciso que o MEC 

participe, porque isso é também uma forma de eles fazerem a política de educação, incentivando 

aquelas entidades que estão trabalhando, fornecendo gratuidade... Por exemplo, o critério de 

gratuidade é uma coisa que não está certa. Eu tive a oportunidade de ouvir lá qual é o critério de 

gratuidade para universidade – os tais 20%. Falaram-me que eles trabalham com isso da seguinte 

maneira: eles dão 10% para um, 20% para outro, 30% para outro para não dar integralmente a 

gratuidade para um só aluno, para poder distribuir melhor entre os alunos. Os que podem mais 

recebem 10%, outros que podem menos, 30% e assim por diante. A gratuidade é difusa entre um 

número maior de alunos. E eles têm também lá as universidades que tratam dessa questão, têm 

uma série de formas de encaminhar. Enfim, estamos ausentes de uma série de coisas que são 

feitas por esse setor e acho que é uma oportunidade excelente, porque o fato de nós 

concedermos o certificado até institucionalmente isto pode vir a ser mudado no futuro, mas, para 

nos precavermos, é necessário que o MEC entre nesse fluxo. Portanto, essa proposta da 

Conselheira Ana Lígia é excelente, estou de pleno acordo, acabei de dizer isso lá no MEC.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Então o próprio Presidente encaminha isso, da melhor 

forma, junto ao Ministro da Previdência.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exatamente. Acabei de dizer isso lá no 

MEC hoje, porque estava preocupado não só com esse lado nosso, mas também com uma forma 

de avalizar as políticas públicas na área da educação que, de certa forma, é o CNAS que está 

concedendo as isenções para quem pratica essas ações. Tem de haver um entrosamento. Está 

perfeito e vamos encaminhar, porque esse é um assunto para ser realmente encaminhado.  

Vamos ouvir... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Tenho mais uma questão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não.  
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ANA LÍGIA GOMES – O Moroni inclusive já se manifestou sobre isso, mas até 

agora não foi resolvido: não é possível também a Comissão de Normas trabalhar sem assessoria 

jurídica. Se não tiver, vamos segurar os processos, porque não entendemos desse assunto e os 

processos vão ficar emperrados. É importante que todos os Conselheiros saibam disso, porque 

vem pressão... 

Veja bem, quando o Manoel era Conselheiro – não vou mais reclamar como 

reclamei de manhã – como ele é advogado e era Conselheiro, quando havia problema jurídico, ele 

pegava os processos para relatar. Eu não tenho competência para isso. Eu tenho competência 

para pegar o processo e, depois da análise jurídica, dar o meu convencimento técnico. Agora, na 

área jurídica, nenhum de nós, na Comissão de Normas, tem essa competência.  

Temos lá pelo menos seis processos de uma complexidade que estamos 

“quebrando o galho”. Aí o Manoel “quebrava o galho”. Não está mais o Manoel. Nessa questão do 

apoio informal, não queremos prescindir do apoio informal do Manoel, só que ele não tem mais 

competência formal nem institucional para isso, porque não é mais Conselheiro, não tem nenhuma 

ligação para fazer relatórios ou dar pareceres, qualquer coisa parecida, uma compreensão jurídica 

por escrito. Ele não é assessor formal da Comissão, não é funcionário do CNAS, não é 

Conselheiro mais.  

Então, a nossa proposta é que se encaminhe isso rapidamente para que o 

CNAS tenha uma assessoria jurídica. O Conselho Nacional de Saúde tem, todo Conselho tem 

assessoria jurídica e o nosso, que se mete em uma quantidade de confusão nessa área, não tem.  

Digo mais, Sr. Presidente, a outra forma é que cada vez que chega um processo 

desse, mandamos para a Consultoria Jurídica. Nossa experiência com a Consultoria Jurídica do 

Ministério, nessa área, tem sido péssima. Eles não entendem desse assunto, não estão 

enfronhados, aí dão pareceres que lemos dois ou três parágrafos e compreendemos que eles não 

entenderam nada do que pedimos. Não é nem discordar da competência técnica deles, que não é 

o caso. E aí, como tentávamos resolver o problema? Para eles passarem a entender, eles estarem 

sempre nas reuniões. Não iam. E assim não resolve. A continuar assim, vai continuar emperrado 

do mesmo jeito. Mandamos à Consultoria Jurídica do Ministério, ela não responde adequadamente 
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e os processos vão ficar parados. Aí, vou-lhe dizer: os processos que demandam esse tipo de 

parecer jurídico são processos de lobby forte. A Golden Cross acabou de fazer um pedido de 

reconsideração, que exige análise jurídica. Não temos competência para fazer isso. O Manoel saiu 

e temos a obrigação de dividir essa preocupação com o Plenário, porque, quando acontecer isso, 

não teremos condições de relatar esses processos e trazer para o Plenário decidir. Há um, por 

exemplo, de umas cinco ou seis faculdades do interior... Esses processos de que eu estava 

falando requerem todos uma análise jurídica e tanto. Esse da Golden Cross também, que 

encaminhou um pedido de reconsideração. Estamos com esse problema.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A propósito disso, Conselheira, o que 

tenho a dizer é o seguinte: pedi ao Secretário-Executivo, para apresentar para discussão no 

Ministério, uma restruturação de pessoal do CNAS. Por quê? Essa sua demanda eu já senti há 

muito tempo. Nós precisamos ter aqui pessoal na área jurídica para nos assessorar formalmente 

dentro do CNAS. Também concordo que a CONJUR do Ministério da Previdência tem suas 

dificuldades e temos de caminhar para ter uma consultoria jurídica. Essa dificuldade existe até lá 

dentro da SAS. Também a SAS tem um problema parecido, porque eles não têm advogados lá. 

Então, também não poderíamos contar com advogados da SAS.  

A forma de resolver isso seria, eventualmente, por exemplo, pegar um elemento 

da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e colocar dentro do CNAS.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Cedido.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Cedido.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Cedido com tempo integral.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exatamente. Essa é uma das maneiras. 

Mas para discutir isso, eu pedi ao Moroni para me apresentar um pleito completo de todas as 

nossas necessidades – ele está levantando isso, já era para ter me apresentado, mas parece que 
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o nosso Secretário-Executivo está com problema de saúde. Mas ele vai me trazer isso o quanto 

antes, porque esse problema está na minha pauta de prioridades.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Esses processos vamos remeter ao seu conhecimento e 

vão ficar parados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está certo. Tudo bem.  

Vamos passar à Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Primeiro, eu quero dizer que a 

Comissão de Financiamento finalmente começa a tomar feição. Já houve a segunda reunião onde 

discutimos e deliberamos sobre várias questões importantes, apesar de que, como a demanda é 

grande, não conseguimos vencer toda a pauta que consta do material encaminhado. Os três 

últimos temas não foram solucionados.  

O primeiro, que trata da avaliação da execução de 97, que tinha sido solicitado 

pelos Conselheiros na última reunião, agora a SAS encaminhou o relatório, o Ministério da 

Previdência e Assistência Social também, então tivemos condições de fazer essa avaliação.  

  O segundo é a questão do orçamento de 98, já foi bastante debatido aqui e não 

teria nada a acrescentar.  

 O terceiro foi o problema do Decreto que consta aí dos 

documentos e que gerou maiores discussões. Agora, por solicitação do Dr. Daniel, essa 

discussão deve ser colocada como primeiro ponto, haja vista que ele vai precisar se retirar. 

Quanto aos outros pontos, não houve grandes divergências com relação à SAS.  

Vou falar, então, o que a Comissão considerou do Decreto, a posição da 

Comissão, inclusive com a presença do representante da SAS, que se disse autor do Decreto – 

deve ter sido junto com você, não? – o Menezes.  

O Decreto todo mundo conhece, é sobre o repasse de recursos, porque existe o 

problema de fundo a fundo, do Fundo Nacional, dos fundos estaduais, os fundos municipais, a 

questão do art. 30,  que passa para os fundos municipais no caso daqueles que já estão de 
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acordo com o art. 30 da LOAS. Aqui houve uma modificação por conta de que, em caráter 

emergencial, era apenas o Presidente da República que poderia fazer as mudanças. Então, foi 

criado um outro artigo, que seria o seguinte – estou falando um pouco depressa, mas acho que 

está dando para entender, porque todo mundo acompanhou essa discussão -:  

“O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, em caráter 

emergencial, a seu critério, poderá autorizar o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Assistência Social para os Municípios ou entidades e organizações de assistência social por 

meio de instituição financeira oficial, caso se verifique algum prejuízo para os beneficiários na 

utilização dos meios ordinários de repasse.” 

A companheira participou bastante da discussão e pode contribuir para ver se 

eu fui fiel ao que foi discutido na Comissão.  

Primeiro, nós discutimos a questão da forma como esse Decreto foi conhecido 

pelo CNAS. Continua – sinto muito dizer isso, mas é uma realidade e não podemos fugir da 

realidade – continua o CNAS sendo informado das mudanças de leis, de decretos etc. pela 

publicação no  Diário Oficial. Não somos chamados a discutir esses decretos, colocar nossas 

posições, coisa que consideramos extremamente deselegante por parte do órgão executor, que 

não considera no processo de descentralização participativa a existência do Conselho Nacional 

de Assistência Social e que isso deveria ter sido discutido com o Conselho.  

Se foi discutido com outros órgãos, achamos bom mas, de qualquer forma, uma 

coisa é certa: não foi discutido com o CNAS.  

Esse foi o primeiro ponto que levantamos. O segundo foi com relação ao mérito. 

Nós consideramos que, apesar das justificativas dadas pelo Dr. Menezes, que isso é para evitar 

que os beneficiários não fossem sacrificados, porque estavam sendo sacrificados, estava 

havendo por parte dos Estados principalmente o não repasse nem aos Municípios nem às 

entidades, que entidades estavam fechando etc., nós consideramos que as ponderações dele 

eram justas, porém, que esse Decreto não as refletia. Por quê? Porque o Decreto abre um flanco 

bastante problemático para encaminhamentos posteriores. É que os repasses são feitos de fundo 

para fundo: do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais e municipais. 

Esses fundos estaduais e municipais, principalmente os municipais, passarão para as entidades e 
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organizações de assistência social. Até que nós podemos ajudar na discussão desses critérios, 

porque muitos Municípios estão sem saber como repassar para as entidades assistenciais ou 

organizações. Agora, é a velha história: nós corrigimos um erro com outro erro. Nós achamos 

também que o Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social poderia até também ter 

essa prerrogativa que antes eram só do Presidente da República, mas para esses casos 

emergenciais também terá de haver critérios, não pode ser feito dessa forma. Nós já fomos 

desgastados por conta daquela questão emergencial da Pastoral da Criança. Foi muito 

desgastante – na época talvez você não estivesse aqui. Foi desgastante, foi difícil chegarmos a 

uma conclusão e só chegamos à conclusão de que só repassaríamos a metade do que havia sido 

pedido pela Pastoral da Criança, exatamente aquilo que dissesse respeito à clientela atendida e 

que todos os outros recursos que eles pediam para compra de retrovisores, de serviços e 

tecnologias mais avançadas etc., que achávamos compatíveis, mas não dentro de medidas 

emergenciais, não seriam repassados. Isso poderia fazer com que as entidades começassem a 

achar que tudo era emergência. Então, tudo vai ser emergência, daqui para a frente. Se não 

tivermos cuidado, o repasse de fundo a fundo acaba, porque sempre vai haver emergências. São 

entidades que têm problemas, entidades fortes – não vou dar os nomes, mas todo mundo sabe – 

entidades de todos os níveis que vão começar a fazer essas solicitações.  

Se é para apenas não prejudicar os beneficiários na utilização desses recursos, 

que seja dada uma outra forma a esse Decreto e que seja discutida com o CNAS como fazer 

para que a LOAS não seja atingida, porque nós consideramos que foi com o repasse de recursos 

de fundo a fundo. O próprio Menezes não teve como se contrapor a isso. É uma questão nova. E 

que, nessa etapa de descentralização, essas questões não serem consideradas emergenciais e, 

sim, de caráter contínuo.  

Basicamente foi isso. Todos os argumentos do Menezes nós considerávamos 

que não amenizavam essas ponderações nossas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O Conselheiro Daniel pediu a palavra 

mas antes eu quero fazer uma retificação. Esse Decreto chegou ao conhecimento nosso na 

reunião do FONSEAS. Foi lá que ele foi divulgado pelo Dr. Daniel mesmo.  
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Vamos ouvir o Dr. Daniel. Talvez ele possa responder às indagações da 

Conselheira Fátima e depois voltaremos ao assunto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Enquanto você estava na 

reunião do FONSEAS nós estávamos aqui na reunião da Comissão, se não me engano. Era mais 

ou menos a mesma época.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Só para dizer da origem do nosso 

conhecimento.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  O meu foi pelo  Diário Oficial.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Lá recebemos o documento, pedi para 

tirar uma cópia do  Diário Oficial e distribuí aqui. Foi por isso.  

Conselheiro Daniel.  

 

DANIEL DOMINGUES – Nós temos recebido bastante críticas pelos jornais, e 

de entidades diversas que nos escrevem, ao Presidente, ao Ministro, pela morosidade com que 

os recursos da assistência social tem chegado até a ponta. Um determinado jornalista citou o 

processo de descentralização como uma operação pilatos, onde o Governo Federal repassava os 

recursos para o Estado ou para o Município e simplesmente lavava as mãos. Justamente isso é 

que não queremos. Não queremos que esses recursos repassados pela União fiquem parados 

dentro do cofre estadual ou dentro do cofre municipal. Isso tem acontecido quase que 

constantemente em grande número dos Estados onde estamos trabalhando.  

Tivemos basicamente a idéia de fazer esse Decreto e propusemos outras 

legislações, como o Projeto de Lei nº 1.705, que vai permitir o repasse fundo a fundo justamente 

com o sentido de tentar agilizar esse processo. Temos diversos Estados onde o dinheiro remetido 

para os serviços por um motivo qualquer cai num caixa único do Estado e até que chegue à 

entidade demora dois ou três meses. Isso é inadmissível. Num encontro em Cuiabá, quando eu 



 

 117 de 144  

discutia esse Decreto com Secretários de Estados, alguém me perguntou se não doía no coração 

dos técnicos da SAS fazer um decreto desse tipo que estaria contra a LOAS. Disse que não, que 

dói no coração dos técnicos da SAS quando sabemos que colocamos lá na ponta duzentos 

milhões e esse dinheiro está sendo utilizado em outras coisas que não na assistência social, 

dormindo dentro dos cofres estaduais. Esse Decreto veio com esse objetivo. Ele é muito claro: diz 

simplesmente que fica acrescido ao Decreto de regulamentação da LOAS. Não modificamos em 

nada o Decreto. Então, a comissão de fundo a fundo permanece.  

O art. 10 da LOAS reza o seguinte:  

“Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal podem celebrar 

convênios com entidades e organizações de assistência social.” 

Nunca foi proibido. O que proibiu o repasse direto à entidade foi o Decreto 

regulamentador. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Mas tem de passar pelo 

Conselho, não?  

 

DANIEL DOMINGUES – Deixe-me terminar, por favor.  

Não; em nenhum momento fala que tem de passar pelo Conselho. O Decreto 

regulamentador diz que o Presidente teria essa... 

 

ÂNGELA MARIA R.FERREIRA BARRETO – De conformidade com os planos 

aprovados. 

 

DANIEL DOMINGUES – Sim, de acordo com os planos aprovados. Então, 

poderia ser feito. Não estamos pensando em fazer nada que não tenha sido aprovado pelo plano 

estadual ou municipal.  

Então, poderia, sim, ser repassado às entidades, desde que o Presidente 

aprovasse. Com este Decreto, essa prerrogativa passou para o Ministro da Previdência, em 
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caráter emergencial. Nós achamos que o Ministro tem competência e condições de poder julgar o 

que é emergencial e o que não é.  

Não poderíamos nunca deixar de fazer isto.  E isto surgiu muito quando tivemos 

um exemplo muito típico no Espírito Santo e em Alagoas. O recurso era repassado e ficava lá 

dentro durante três, quatro meses, sem chegar à ponta. Apesar de ter sido unanimidade lá em 

Cuiabá, onde os Secretários foram contra, já recebemos um ofício de um Secretário, o do Rio de 

Janeiro, pedindo para esse Decreto ser implementado no seu Estado. Por quê? Porque, quando 

chega qualquer recurso no Estado, ele tem de ter uma dotação orçamentária para poder 

empenhar e passar uma ordem bancária para a entidade. Quando chega lá, esse dinheiro, em 

quase todos os Estados, cai em um caixa único. Ele é devolvido para a Secretaria de Assistência 

Social do Estado, quando há interesse em que ele volte. Então, todo um procedimento.  

Nós temos 14 mil convênios – estou falando basicamente, dentro da assistência 

social, dos serviços – 14 mil convênios gerados por meio de 27 convênios com os Estados. 

Então, são 14 mil novos empenhos e 14 mil ordens bancárias emitidas dentro de carnês pelos 

Estados.  

Isso é simplesmente para facilitar essa questão. Mesmo para utilizar esse 

Decreto, temos de ter um convênio firmado, que é o convênio que hoje temos com o Estado. O 

que o Estado vai fazer? De posse desse Decreto, a partir do momento em que manifeste 

interesse, vai receber simplesmente a RA da entidade, formular a listagem e encaminhar para o 

Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ter aberta uma conta específica, que foi garantida por 

contrato com a SAS, e a partir do momento em que ele recebe do Estado os vários relatórios de 

atendimento às entidades que prestaram serviços naquele mês, ele simplesmente coloca na 

conta de cada entidade o valor. Então isso é simplesmente para agilizar o processo. Não 

passamos por cima de nada, de forma alguma. Queremos simplesmente agilizar o processo.  

Não poderíamos tirar hoje do Estado a prerrogativa de firmar convênios com as 

entidades lá, que seriam 14 mil convênios que teríamos de fazer pela SAS central. Isso não seria 

possível. Então, isto aqui é simplesmente para agilizar o processo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Vando.  
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VANDEVALDO NOGUEIRA  - É surpreendente esse Decreto. Acho que de fato 

passa mais uma vez por cima do Conselho. O CNAS minimamente deveria ter sido informado e 

discutido esse Decreto. E discutido alternativas, porque aparece essa como a única alternativa. 

Eu questiono se é a única alternativa.  

Por exemplo, Daniel, se o Fundo Nacional faz um repasse para o Estado e 

comunica ao conselho estadual e aos conselhos municipais, se tem essa possibilidade... 

 

DANIEL DOMINGUES – Exatamente. Isso é feito.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Ao conselho estadual? 

 

 DANIEL DOMINGUES – Ao conselho estadual, à Promotoria Pública, ao 

presidente da Assembléia Legislativa. E estamos comunicando para as entidades também.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Pois eu sou de um conselho estadual e nunca 

tomei conhecimento disso.  

 

DANIEL DOMINGUES – Ah, sim.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Pois é. Tenho a impressão de que esse 

instrumento de repassar para o conselho a informação e este assumir publicamente a cobrança 

ao fundo estadual, que é quem vai fiscalizar, quem vai controlar, acompanhar, poderia ser uma 

alternativa muito mais descentralizadora do que concentrar na mão do Ministro esse poder de 

definir o que é caráter emergencial. Digamos que amanhã mude o Ministro e não venha um 

Ministro com as mesmas características deste. Sabemos que no jogo político isso acontece. 

Então, é um poder concentrador. O que é caráter emergencial? Caráter emergencial pode ser um 

Deputado Federal, que tem um determinado curral eleitoral, que vai junto ao Ministro pressionar 

para que aquele Município seja o caráter emergencial. Isso abre um flanco muito grande de 
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pressão política, de lobby político, porque é uma forma de se mostrar poder frente a um 

determinado Município, a uma região. Pode não acontecer, mas existe a possibilidade. Quando 

isso acontece num ano pré-eleitoral e vai de fato acontecer num ano eleitoral, esse flanco fica 

muito mais aberto.  

Isso poderia ter sido discutido muito mais conosco e não vejo nenhuma 

justificativa... Qual a exposição de motivos? Qual foi a justificativa para esse Decreto? Isso 

poderia ter sido discutido com o CNAS.  

Acho que é um desrespeito ao CNAS e vai de encontro ao que chamamos de 

descentralização e de co-responsabilizar outros. A coisa fica muito dentro da própria Secretaria 

do Estado.  

Eu assisti à sua palestra lá no FONSEAS e, claro, os Estados têm segurado 

recursos. Isso é uma verdade. Alguns, por dificuldades de lidar com esse novo instrumento de 

descentralização; outros, não explicitado, mas outros seguram também por motivos políticos de 

ter um poder sobre aquele recurso e tal. Isso é verdade. Existe esse problema. Agora, a forma de 

solucioná-lo não é a mais correta – a forma colocada aqui.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Eu entendo que, embora a intenção 

tenha sido relevante, embora seja realidade que os recursos ficam presos nos Estados, eu 

perguntaria: não haveria outros mecanismos, outros instrumentos competentes, capazes de 

agilizar esse repasse? Por exemplo, publicar o repasse desses recursos para os Estados para 

que se tome conhecimento. E não deveria, com toda a boa intenção e a relevância da medida, ter 

sido trazido ao Conselho, para que este tivesse a oportunidade de partilhar essas dificuldades 

que o Ministério estava encontrando. Diante dos reclamos, da demanda que a SAS estava 

recebendo por causa dessa demora, não teria sido melhor que tivesse partilhado com o CNAS 

para encontrar uma solução, já que o Conselho tem competência para deliberar alguma coisa, 

justificar, respaldar? Não seria melhor que tivesse vindo?  
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DANIEL DOMDINGUES – Sim, acho que poderia ter sido discutido aqui. Pode 

ter sido uma falha nossa. Mas, com certeza, com relação a essas duas sugestões que foram 

trazidas aqui pelo Vice-Presidente e pela senhora, foram tomadas as providências. Essa pressão 

que fazemos junto aos Secretários estaduais é diária. Fazemos a comunicação não só ao 

Conselho, mas à entidade também, às associações de classe todas, ao Presidente da 

Assembléia Legislativa. Essa pressão só não bastou nesses dois anos em que estamos 

trabalhando.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  E não haveria outro mecanismo mais 

ágil?  

 

DANIEL DOMINGUES – Outro mecanismo como a Lei nº 1.765 vai facilitar 

violentamente o processo, mas ela não foi aprovada ainda. Não poderíamos mais deixar o 

dinheiro parado lá dentro. Porque quando o dinheiro fica parado dentro do cofre estadual ele 

prejudica amplamente a assistência social. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Claro! 

 

DANIAL DOMINGUES – Por quê? Porque eu não recebo a segunda parcela 

porque o STN sabe que existe tanto parado dentro dos cofres estaduais. Se está parado dentro 

dos cofres estaduais, eu não executo. Se eu não executo, eu não tenho orçamento para o ano 

que vem.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Daniel, perdoe-me, mas essa 

informação de que foi repassado o recurso para determinadas entidades realmente está sendo 

feita em tempo hábil? A entidade iria cobrar, iria ao Conselho. O Conselho, por sua vez, teria 

força para reclamar.  
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DANIEL DOMINGUES – Sim, estamos repassando essa informação em tempo 

hábil. Agora, na grande parte dos Conselhos o Presidente ainda é o Secretário de Estado.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  O que é lamentável. Eu realmente já 

trouxe ao Prof. Mulatinho algumas queixas de entidades que não recebiam esse repasse em 

tempo hábil. Certo?  

 

DANIEL DOMINGUES – Sim, justamente por isso pensamos no Decreto.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  E bastava um telefonema dele para o 

Secretário de Estado, quando eu chegava a Fortaleza a entidade já telefonava para agradecer. 

Falo da ligeireza do entendimento... 

 

DANIEL DOMINGUES – Nós não queremos apenas uma entidade recebendo 

em tempo hábil. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Eu sei.  

 

DANIEL DOMINGUES – Queremos que as 14 mil recebam em tempo hábil.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Eu sei disso, Daniel, mas acho que 

existem outros instrumentos legais – legais no sentido de respeitar a LOAS, respeitar o Conselho 

– para que se pudesse agilizar isso. Avisar as entidades, colocar nos jornais... 

 

DANIEL DOMINGUES – Isso fazemos.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  ... dar um prazo. Vocês dão prazo ao 

Estado para repassar?  
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DANIEL DOMINGUES – Sim, ele tem cinco dias após. E aí? Depois de cinco 

dias?  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  E se ele não cumprir?  

 

DANIEL DOMINGUES – Poderíamos romper esse convênio com o Estado. E aí 

teríamos de fazer com quem? Teríamos de fazer com os Municípios diretamente. Temos apenas 

40% dos Municípios com fundo e conselho. Não poderíamos fazer com aqueles que não tinham. 

Então, o convênio com o Estado, hoje, é fundamental.  

Para esse Decreto ser colocado em prática é necessário que haja o convênio 

com o Estado. Não funciona de outra forma. Porque qualquer repasse da União tem de ter um 

convênio, um tipo de acordo... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Isso eu entendo. Só não entendo a 

pobreza de outras alternativas, de se encontrarem outras saídas para solucionar isso. Porque é 

um caso sério. A população deveria tomar conhecimento dos Estados que estão prendendo esses 

recursos que não são deles, são das entidades.  

 

DANIEL DOMINGUES – Isto aqui só seria ruim para a assistência social se o 

Estado estivesse colocando algum recurso lá dentro. Ocorre que em grande parte dos Estados 

entram 100 e saem 100 para a entidade. Então, não vejo motivo para esse dinheiro ficar parado 

no cofre estadual e sair no mesmo montante. Não existe um motivo que me convença do 

contrário.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Desculpe pelo pingue-pongue.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Patrícia.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Bem, não há como não ser repetitiva. 

Consenso: ninguém está dizendo que o sistema descentralizado tem de ser aperfeiçoado. O 

sistema descentralizado é um sistema que está sendo implementado e, como tudo que passa por 

um processo de implementação, tem problemas. Agora, quem tem compromisso com a 

descentralização, quem quer a descentralização busca o aperfeiçoamento da descentralização. 

Então, para mim essa é uma questão de fundo. Se o problema está na forma da descentralização 

ser aperfeiçoada, vamos discutir essa forma. Mas não vamos ferir a descentralização. Isso é 

reforçar a centralização; estamos reforçando um princípio contrário.  

Para mim, não é a primeira vez, está claro: há vários setores dentro do Governo 

que não querem a descentralização. Já ouvi várias falas nesse sentido. Para mim, a 

descentralização não está acontecendo porque ela não é um princípio de acionar as três 

instâncias de governo, como acontece nos Estados também, que não repassam porque não 

querem a descentralização.  

Está escrito na LOAS, está na Constituição, mas ainda não é cultura. A nossa 

cultura é uma trajetória de Estado centralizado. Se você centraliza, você não tem Estado, não tem 

Município como ator social descentralizador, você não tem as instituições de trabalhadores, de 

usuários, de prestação de serviços com informação para atuarem como sujeitos. E aí eles não 

atuam como sujeitos. Porque você tem uma trajetória de centralização. Para que os conselhos 

estaduais e municipais, trabalhadores, usuários, entidades de assistência social façam um 

controle social para o dinheiro não ficar no Estado, eles precisam exercer a democracia, ter 

acesso a informação. Assim, pode ter certeza de que esse dinheiro não vai ficar lá preso. Agora, 

isso é processo. E não é tirando dos sujeitos a oportunidade de eles serem sujeitos, de 

aprenderem, de terem informação, de exercerem o seu poder que se vai fazer descentralização.  

Então, o Governo Federal está tendo uma postura altamente paternalista e 

autoritário – para mim, paternalismo e autoritarismo são sinônimos. O pai Governo Federal, o pai 

bondoso preocupado com alguns filhos que estão sendo prejudicados e com uma sociedade que 

ainda não aprendeu ou tem dificuldade de exercer controle social, vai tomar conta dessa 

sociedade. Gente, isso é péssimo para a construção de sujeitos políticos autônomos. Não estou 

entendendo o que é isso! 



 

 125 de 144  

Descentralização está com problemas? Está. E a centralização tem problema 

demais. Temos uma história que mostrou os bônus que a centralização trouxe para este País. 

Evidentemente descentralizar traria dificuldades. Agora, vamos recuar, vamos adotar de novo 

atitudes paternalistas, autoritárias, centralizadoras? Para proteger quem? Tivemos vários ônus de 

centralização e autoritarismo que protegeram quem? Quem foi protegido?  

Então, temos de dizer: não queremos proteção, não.  

Vou fazer uma analogia que não é nem politicamente correta, com a criança. A 

criança precisa andar, cair, machucar—se, senão não vai andar. Não precisa ficar protegendo a 

criança, porque se ela não andar não vai aprender. Então, as entidades de assistência estão 

sendo ajustadas. Ninguém está questionando isso aqui. Agora, as entidades de assistência social 

vão ter de aprender a ser sujeitos políticos e atuar para não serem prejudicadas. Os conselhos 

estaduais e municipais vão ter de atuar para que o dinheiro não seja retido. Então, vamos ter de 

pensar em instrumentos de aperfeiçoamento para que esses atores sejam sujeitos. Não dá, em 

nome dos prejuízos que estão sendo causados para esse segmento, que você impeça o processo 

de crescimento coletivo da sociedade. Porque os danos são muito maiores. E aí fico preocupada 

quando ouço assim: a está prejudicando a população. O dinheiro não está chegando lá. Eu queria 

que esse discurso fosse para não reduzir o benefício de prestação continuada, porque a 

população está sendo também prejudicada. Se você não reduz a idade do idoso, se não fizer a 

revisão da per capita... A per capita que as entidades de assistência recebem é baixíssima, está 

prejudicando altamente a população.  

Se temos essa preocupação realmente, vamos aumentar o orçamento da 

seguridade social, os investimentos sociais, se o que está norteando a nossa ação é a 

preocupação com quem está na ponta.  

Há tantas maneiras de demonstrarmos preocupação com quem está na ponta. 

Esta é uma, estar pensando em que o dinheiro não fique preso. Mas não é a única, com certeza. 

E aí essas medidas colocadas no Ministério e tudo... A SAS está implementando, que eu saiba, 

medidas novas, que são louváveis. São recentes. Acho que temos de dar um tempo para elas se 

concretizarem.  O Vando está dando testemunho de que agride o Conselho o que não é do 

Conselho Nacional.  
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A Albamaria veio aqui, falou da descentralização, falou dos problemas da 

descentralização e disse: queremos ajuda do CNAS para aperfeiçoar o sistema descentralizado. 

Nós dissemos: nós queremos ajudar, queremos ser parceiros nesse aperfeiçoamento. Naquela 

vez, a Albamaria já colocou algumas questões da descentralização e eu me lembro bem de que 

eu fui autora dessa proposta, que em todas as reuniões do CNAS discutíssemos os problemas da 

descentralização. Vamos discutir alternativas. Eu propus isso, que fosse pauta constante no 

CNAS a discussão sobre a descentralização.  

Então, o CNAS não é envolvido na discussão da descentralização e vem um 

instrumento dizendo: assim resolvem-se os problemas da descentralização. Não dá para ser 

assim. O CNAS tem de ser envolvido na discussão. Vamos experimentar. Experimentar não é 

fazer uma vez e dizer que não deu certo. Quanto tempo de maturação houve para outras 

alternativas implementadas? Por que o CNAS não pode ser um instrumento também para 

divulgar, democratizar a informação? Temos reuniões ampliadas. Quando a SAS, como 

integrante do CNAS, disse: vamos discutir as questões da reunião ampliada? Vamos discutir na 

Conferência Nacional? Vamos discutir esses pontos todos.  

Então, não esgotamos, de maneira nenhuma... Mal começamos a pensar em 

sistema de aperfeiçoamento da descentralização, para chegar a um extremo desse. Isso é 

extremo. É retrocesso, com certeza.  

Eu estou tão chocada com isso, porque, para mim, a discussão está lá no fundo: 

queremos descentralização? Acho que muitos setores não querem descentralização. Então, 

voltamos ao passado: a centralização era um processo tão bom! Tudo funcionava, era uma 

maravilha! Parece que é isso.  

Para mim, uma questão de fundo é esse desafio eterno, porque 

descentralização significa, como está na Constituição e na LOAS – sistema descentralizado e 

participativo – controle social. E controle social é transparência, é partilha de poder, é reconhecer 

os sujeitos políticos. E o Estado brasileiro, ainda, na sua maioria, não quer isto. Esse Decreto é 

um exemplo “deste tamanho” de que o Estado brasileiro ainda é autoritário, centralizador e há um 

grande grupo que quer manter o Estado assim apesar da Constituição, apesar da LOAS. É uma 

eterna luta para fazer com que a Constituição não seja letra morta.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu gostaria inclusive de informar que lá 

no FONSEAS a reação de todos os Secretários de Estados foi nessa mesma linha de raciocínio. 

Os Secretários de Estados no Brasil todos eles se manifestaram contrariamente - o Conselheiro 

Vando esteve presente lá – ao princípio da edição do Decreto dessa maneira. Aliás, as razões 

dos Secretários também politicamente não foram colocadas com a clareza com que a Conselheira 

Patrícia acabou de manifestar, mas elas são facilmente inteligíveis do ponto de vista também do 

interesse do Estado de ter uma atuação no processo que realmente aqui poderia eventualmente 

“baipassar” ao Estado.   

Esta é uma questão realmente difícil e vamos ter mais Conselheiros inscritos 

aqui, a Fátima e a Ana Lígia.  

O Daniel vai ter de sair... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Daniel, antes de você sair, eu 

quero falar sobre duas coisas que você disse que não existiam e vou provar que existem.  

A primeira é o seguinte: no parágrafo único, onde está dito: “Excepcionalmente, 

o Presidente da República poderá  autorizar a aplicação de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social na realização de... (ininteligível)... serviços, programas de assistência social 

aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS”.  

Nesse Decreto não se fala nada de CNAS. Então, o ataque ao controle social foi 

muito violento.   

 

DANIEL DOMINGUES – Fátima, vamos pegar só esse ponto. Esse Decreto não 

suprime nenhuma autarquia constante da lei nem do decreto. Simplesmente acresce.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu sei, ele acresce, mas não 

coloca claramente... 

 

DANIEL DOMINGUES – Sim, mas ele simplesmente acresce e isso está claro.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Daniel, depois você termina, 

por favor. Foi inclusive a posição da Comissão e eu tenho de levantar. O pessoal achou que ele 

atinge o controle social de forma grave. Não foi respeitado o controle social e não se respeitando 

o controle social se cria o fisiologismo, o clientelismo, porque esse é um Ministro, o Ministro é 

mudado, portanto, não dá para dizer que é por conta do Ministro “a”, “b” ou “c”, mas é por conta 

de que ele fere a questão do controle social. Em razão disso, a posição da Comissão é que 

tiremos uma resolução com a posição do CNAS nos contraponto a este Decreto. E afirmando 

mais, que somos contra esse Decreto apesar de que nós consideramos também, como a Patrícia 

já falou e não vou repetir, que a descentralização tem problemas etc. mas que não podem ser 

resolvidos de uma forma que atinge a descentralização e se contrapõe a ela. E se contrapõe no 

aspecto mais importante da descentralização, que é o controle social, a participação da 

população.  

A proposta da Comissão é que tiremos uma resolução contra tanto o conteúdo 

como à forma do Decreto. O conteúdo, por ser contra; a forma, por ter sido de novo sem 

nenhuma discussão com o CNAS, quando este Conselho está no momento de realizar uma 

segunda Conferência Nacional de Assistência Social, onde será discutida a descentralização 

participativa. Até o momento foi infeliz.  

Pela forma, o momento e o conteúdo, somos contrários a esse Decreto e 

devemos fazer uma resolução colocando essas três questões: forma, momento e conteúdo.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Agora eu gostaria de falar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O Dr. Daniel vai sair. 

Pergunto-lhe se pode ouvir a Conselheira Ana Lígia.  

 

DANIEL DOMINGUES – Posso, sim.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, Conselheira Ana Lígia, por favor.  
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ANA LÍGIA GOMES -  A primeira coisa que é preocupante é que a melhor forma 

de destruir um regulamento ou uma lei é começar excepcionalmente. Quer dizer, ter um decreto 

com duas excepcionalidades. Ele vale como regra geral para alguns mas excepcionalmente, 

emergencialmente... Isso já é absolutamente incompreensível. E aí, com certeza, a forma de 

enfrentar o sistema descentralizado, que ainda está engatinhando, é com o controle social e com 

a capacitação. Agora, ninguém controla o que não conhece. Se não se socializam as 

informações, as pessoas não podem ter poder nem controle social. Eu passei por Municípios 

onde as pessoas não sabem nada. E – prestem atenção – quando a SAS tomou uma atitude 

muito interessante, de divulgar um quadro dizendo onde havia dinheiro retido do Fundo, 

independente das razões, ora por conta da burocracia, ora por problema da capacidade gerencial, 

os Estados explicam. Que se expliquem.  

Eu assisti a uma conferência em São Paulo onde, porque nós, do CNAS, 

recebendo aqui, socializamos para o Conselho... Aí é muito fácil dizer: bem, foi para mão do 

Presidente. Mas se o Presidente é o interessado, ele não divulga para ninguém. Sim, eu tenho de 

ter isso em conta. Então, eu socializei para outros Conselheiros. E aí o Ministério Público de São 

Paulo fazendo pergunta ao Secretário do Estado de São Paulo. Está retido o dinheiro? Eu tenho o 

papel aqui na mão. Eu assisti a isso na Conferência dos Municípios.  

Socializar as informações é o que dá o controle. Evidente que esse mecanismo 

tinha de ter sido usado.  

Antes disso, o que havia sido colocado aqui, a primeira coisa em que insistimos 

para saber, foi o quê? A primeira coisa que a SAS trouxe aqui foi que alguns Estados retinham o 

dinheiro mas não era possível dizer quais por um problema ético. Ainda fiz uma brincadeira: 

agora, mistério no serviço público virou ética, porque em nome da ética se diz qualquer coisa. 

Então, esconder informação agora é ética. E por conta dessa reclamação, da outra vez o Prof. 

Mulatinho trouxe um quadro dando visibilidade quanto foi repassado para cada Fundo e quem 

estava retendo o dinheiro. Por quê? Pode ser por um motivo justo, mas o Conselho tem o direito 

de saber.  
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Sem socializar a informação, vamos ficar a vida inteira sem capacitar, dizendo 

que o sistema descentralizado não dá certo. Sem atacar, sem enfrentar os problemas. Aí vamos 

começar a só abrir excepcionalidades.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Dr. Daniel.  

 

DANIEL DOMINGUES – Lá em Cuiabá tivemos reação semelhante, conforme 

disse o Sr. Presidente. Mas lá eu achei perfeitamente compreensível, já que poderia haver o 

interesse em que esse dinheiro ficasse retido durante um certo tempo no Estado. Agora, não 

posso concordar com a proposta da Fátima – e gostaria que constasse em Ata o meu voto 

contrário – porque esse Decreto é simplesmente... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Da Fátima, não; da Comissão de Financiamento.  

 

DANIEL DOMINGUES – Da Comissão de Financiamento. Não posso concordar 

com ela, então, porque simplesmente isso é em caráter emergencial. E pessoalmente não posso 

concordar com a posição da Patrícia, quando diz que a entidade tem de aprender a caminhar, 

tem de cair, tem de crescer. Eu não entendo, depois de dois anos, que Estados que tiveram toda 

a oportunidade para caminhar, para aprender a andar, de cair durante o percurso, hoje ainda 

mantenham esses recursos parados nos cofres, enquanto as entidades na ponta não estão 

recebendo. Eu estou, sim, Patrícia, preocupado com essas entidades que não estão recebendo 

recursos.  

Esse Decreto vem em caráter emergencial quando se verifica prejuízo para a 

entidade. Ninguém vai me convencer do contrário, de que, se eu conseguir, através desse 

Decreto, colocar com maior agilidade o dinheiro lá na ponta, que não é bom. Ninguém me 

convence do contrário.  

Desculpem-me, mas vou ter de sair, vou ao Romero Jucá para tratar do 

orçamento.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Agora precisamos tirar um encaminhamento 

com relação a isso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Inclusive, foi feito um 

encaminhamento pela Comissão, de que já falei, de que, pela forma, o conteúdo e momento, este 

Decreto não condiz com o que nós, da Comissão, pensamos, e que ficou claro aqui que não é só 

a Comissão, mas o conjunto do CNAS, com exceção do Dr. Daniel.  

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu até gostaria de citar um exemplo que 

corrobora muito essa necessidade do Estado participar dessa descentralização: a política 

nacional do idoso.  

Nós fizemos um convênio Ministério do Trabalho com Ministério da Previdência e Assistência 

Social para fazer toda essa qualificação de cuidadores etc. Começou a haver uma pressão no 

sentido de que não estava acontecendo o que tínhamos previsto. Por quê? Porque os Secretários 

de Estados tinham de tomar as iniciativas de acordo com os interesses dos Estados para fazer 

com que esses programas fossem implementados nos Estados. Agora já está começando a 

ocorrer. Por quê? Pressão da sociedade. Controle social.      Este é um exemplo muito 

característico de como a descentralização, via Estado, força isso que a Conselheira Patrícia 

mencionou: força o amadurecimento da comunidade, a reivindicação de direitos etc.  

 Essa discussão tem muita propriedade até em relação à construção da 

cidadania. É uma coisa muito importante em que nós, no Brasil, ainda estamos muito fracos.   

 Agora, eu sou obrigado, no entanto, a dar aos Conselheiros 

uma informação da maior importância. Eu recebi uma carta do Prefeito de Belo Horizonte, uma 

pessoa que eu conheço, reclamando que o dinheiro deveria ser repassado para o fundo 

municipal. Ele está reclamando exatamente que da forma como é feito, o dinheiro não chega aos 

Municípios.  

Eu ouvi reclamação semelhante em Recife, da Prefeitura local, reclamando que 

o dinheiro do Estado não chega à Prefeitura. Então, esse problema, de fato, é crucial no Brasil e 

temos de fazer realmente uma discussão aqui sobre alternativas para resolver esse problema. A 
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Ana Lígia já apontou aqui um caminho extremamente interessante, que é o da divulgação do 

dado. Temos de descobrir uma forma de comunicar às comunidades. De forma que pediria à 

conselheira Fátima que repetisse qual a proposta que está sendo encaminhada para nós a 

apreciarmos aqui.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Nós não chegamos a fazer a 

resolução porque achamos que primeiro deveríamos discuti-la no CNAS, já que consideramos, 

como falei, que foi uma bomba. Nós discordamos da forma como ele foi feito, não discutido com o 

CNAS, então colide com a questão do controle social e a forma como é feito, em caráter 

emergencial, não passar fundo para fundo etc. E a questão do mérito, do conteúdo e do 

momento, ou seja, quando estamos preparando uma II Conferência Nacional de Assistência 

Social, queremos uma descentralização participativa, vem um decreto que, como já foi dito aqui 

por várias pessoas, volta à centralização.  

Por esses três motivos a Comissão de Financiamento tomou posição contra 

esse Decreto e faz uma proposta no sentido de que seja tirada uma resolução pelo Conselho 

destacando esses três pontos e também que – creio que é salutar – se procurem formas de 

resolver esses problemas de repasse fundo a fundo. Como já foi dito aqui também, e estou 

tentando fechar, problemas existem. Já foi levantado pela Albamaria, por nós, é levantado quando 

vamos às conferências, e seja em São Paulo, seja em Barra de São Miguel no interior de 

Alagoas, uma cidade pequenininha, todo mundo levanta essa questão do repasse fundo a fundo, 

das entidades não serem penalizadas, os usuários não serem penalizados na ponta. Encontrar 

uma forma de solução que não é essa que o Decreto cria, porque essa volta à centralização, volta 

ao fisiologismo, volta a tudo aquilo que procuramos eliminar na Constituição, na Lei Orgânica da 

Assistência Social e depois em toda a implementação que temos procurado dar, na direção 

política que o CNAS tem dado. Esse Decreto vem na contramão dessa direção política que o 

CNAS tem dado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu ainda acrescento um ponto muito 

interessante que aconteceu comigo na Conferência Municipal de Belo Horizonte.  
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Quando eu disse na Conferência Municipal de Belo Horizonte que dinheiro 

estava chegando nos Estados e estava voltando porque não era utilizado, ameaçaram uma vaia a 

mim, porque a comunidade não acreditou nessa informação. Eu disse: gente, estou dando uma 

informação para vocês da maior relevância para a cidadania e vocês reagem exatamente 

contrariamente a isso. Ameaçaram a vaia e depois eles perceberam realmente o alcance da 

informação e acomodaram a coisa e tal. Então, voltaram. Mas, realmente, esse problema da 

cidadania no Brasil, gente, é seriíssimo. Acho que é muito sério, porque ele está assim muito mal 

visto e maltratado pelas diversas áreas que têm a possibilidade de tratar do assunto. Então, é 

uma dificuldade real. E é exatamente por isso que acho até que numa atitude... Eu classificaria 

isto aqui como uma atitude até de certo... Essa emergência, para mim, tem muito mais a ver com 

o desespero de querer fazer o dinheiro chegar lá na ponta. Acho que até deve ter alguma boa 

intenção por trás disso, mas ela é politicamente... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Incorreta! 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  ... difícil para a construção da cidadania. 

Isso foi manifestado claramente pelos Secretários de Estados lá no FONSEAS. Estou dizendo 

aqui nada mais, nada menos do que foi dito pelos Secretários de Estados.  

Então, eu acho o seguinte: ali pela LOAS temos a possibilidade de o CNAS, em 

caráter excepcional... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  No Decreto.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - ... no Decreto, examinar essas 

excepcionalidades. Esse poderia ser um caminho.  Não sei se seria... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Mas já está dito aqui 

claramente que cabe ao Presidente. Cabe de novo ao Ministro. Daqui a pouco, vai caber à 

Secretária. Daqui a pouco, qualquer técnico pode dar a excepcionalidade. E a excepcionalidade – 
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não lembro, acho que foi Mariazinha que levantou, ou o Vando – pode ser que de repente, 

qualquer Deputado dizer que lá no Município dele a entidade não está recebendo... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mas ela teria de ser aprovada pelo 

CNAS.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não; os casos de 

excepcionalidade que estão no Decreto teriam de ser aprovados pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS. Não deixa dúvida. Inclusive, volto a insistir no que disse na primeira 

vez: nós já tivemos um caso desse aqui, de excepcionalidade, de que todo mundo está lembrado, 

que foi o da Pastoral da Criança, e que foi extremamente desgastante e que colocamos que eles 

deveriam entrar na descentralização e não ficar se reportando a excepcionalidade. Volto a insistir, 

se entrarmos por esse caminho, a excepcionalidade vai passar de excepcionalidade para a 

normalidade. Vai ser normal ficar no excepcional. Parece jogo de palavra, mas é a verdade.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Patrícia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Além da resolução, acho que temos também 

não só de criticar essa atitude do Governo Federal, mas também assumir a nossa função, que 

está na LOAS: zelas pelo sistema descentralizado e participativo da assistência social. Então, há 

denúncias de que Estados estão retendo recursos. O que o CNAS vai fazer?  

Além de repudiar essa medida autoritária do Governo, com todos os argumentos 

e alternativas em que eles pensaram, não sei mais o que, acho que temos de primeiro oficializar à 

SAS pedindo que indique quais os Estados estão retendo – isto não é questão de ética, é função 

do CNAS ter essas informações -, quais os Estados estão retendo, quantos estão retendo e por 

que estão retendo. E quais as medidas – oficialmente – que a SAS tomou junto a cada Estado.  

Acho que depois o CNAS tem de fazer uma interlocução com esses Estados. 

Porque está ficando uma situação meia esquisita. Depois do debate comecei a perceber. Tudo 
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bem, nós temos a informação de que alguns Estados estão retendo; precisamos saber se essa 

situação se comprova e quais são os motivos que estão levando a essa retenção.  

Aí, o que acontece? Estamos criticando o Governo Federal por ter tomado essa 

atitude – e temos de criticar – mas, ao mesmo tempo, o que o CNAS está fazendo? Há uma 

questão colocada: Estados estão retendo. E aí temos de saber o que a SAS está fazendo, que 

não é esta questão do Decreto, mas quais são as outras medidas que a SAS está tomando, e 

temos também de verificar, porque temos de zelar pelo sistema. Se há recursos retidos, o CNAS 

tem de se posicionar e acompanhar isso.  

Estamos cobrando da SAS – e temos de cobrar – mas o CNAS também tem um 

papel nessa história.  

Então, a primeira coisa é o CNAS ter acesso às informações sobre o que a SAS 

fez até hoje. Quais são os Estados que estão retendo, quanto está retido, quais os motivos da 

retenção e quais as medidas que a SAS tomou junto a esses Estados. Uma coisa. Outra, diante 

da informação, ficando comprovado que Estados estão retendo, o que o CNAS vai fazer. Ele tem 

uma tarefa nisso. Aí vamos ter de discutir. Porque ficamos falando que há Estados que estão 

retendo, mas há outros que não estão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, sobre essa retenção já ouvi 

de muitos a explicação de que não passa porque há muitos Municípios que não têm fundo.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mas que venha isso por escrito, porque vamos 

oficiar ao FONSEAS, vamos fazer uma relação menos informal nessa questão. Então, pedimos 

as informações por escrito à SAS, a SAS dá por escrito, buscamos essas informações no 

FONSEAS por escrito, buscamos a informação em cada Estado por escrito. Vamos tornar isso 

numa questão que não é informal. Senão, fica um disse que outro disse que outro disse. Vamos 

colocar as coisas em termos formais para sabermos onde estão os nós para poder trabalhar. 

Senão, fica: está retido, não está retido; elabora o Decreto, não elabora.  
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ANA LÍGIA GOMES -  Depois de dizer que era um problema ético... Na última 

reunião, o Prof. Mulatinho trouxe, só que era restrita – você lembra disso – era só de ação 

continuada. Foi um quadro colorido que levei para São Paulo e que o pessoal pegou e fez essa 

pergunta à Secretária, que estava na Mesa. A menina perguntou se havia dinheiro retido no fundo 

e ela deu a informação.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – O Eduardo estava aqui naquela discussão. 

Lembra? Ele estava aqui. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Pois é, e que medidas foram tomadas 

também. Tem de ouvir dos Estados os motivos disso, sim. Não estou dizendo que os motivos são 

justificados ou não.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Sim, há motivos inclusive que se devem a problemas de 

capacitação. Temos de conhecer os problemas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiras, vamos fazer o seguinte: a 

Conselheira Fátima, coordenadora da Comissão, tem uma proposta aqui. Vamos ouvi-la.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Além da proposta de 

regulamentação, existe o seguinte. Quando o Menezes esteve lá discutindo conosco, todos 

concordamos que não fizemos uma lei, não queremos uma descentralização que prejudique a 

população. Isso é tranqüilo. Cabe ao CNAS, se está prejudicando, também se posicionar sobre 

isso. E por isso mesmo era importante que eles tivessem vindo discutir conosco, porque ninguém 

ia ficar achando que deveria estar atrasado mesmo.  

Uma das formas de resolver isso seria não só o CNAS ter conhecimento, mas 

ele publicizar. Inclusive, não é uma das questões que está pautada para a II Conferência Nacional 
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de Assistência Social a publicização? Então, mais importante do que isso? Além de publicizar, 

são os benefícios. Agora, se você tem benefícios, tem de ter recursos. E onde estão esses 

recursos para poder, como aqui foi levantado, a própria sociedade se organizar para exigir que 

esses recursos cheguem na ponta?  

Para início, a publicização é extremamente importante. Concordo plenamente, 

inclusive foi proposto pelo Piola, que o CNAS se volte para resolver isso. Estamos achando que 

uma das formas é exatamente a publicização.  

Vamos tirar uma resolução e essa resolução não deve ser só contra o Decreto, 

mas apontar sugestões de que não é esse o caminho para se resolver o problema de os recursos 

chegarem à ponta. Os caminhos terão de ser encontrados pelo CNAS, pelos conselhos estaduais 

e municipais e pelos próprios usuários.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Quero acrescentar uma coisa.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O Conselheiro Vando está inscrito.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - A Conselheira pode falar.  

 

ANA LÍGIA GOMES -  Por favor, me explique – volto a insistir -, a Comissão de 

Financiamento até agora não deu parecer sobre o desempenho do Fundo neste ano.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Não; fez, mas... 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Fez, já tenho aqui, mas... 

Acho que tem que anexar esse dado, por exemplo, numa discussão, um parecer 

do CNAS sobre o desempenho do Fundo como um todo. 

Volto a dizer, os dados que o Prof. Mulatinho trouxe são só sobre ação 

continuada. Nós não sabemos mais nada sobre o desempenho do fundo. Todas as outras ações 
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do desempenho do fundo, neste ano, no mês de outubro, não temos uma informação, um parecer 

de apreciação. Isso acontece em pleno processo de discussão de Conferência.  

Sinto muito, mas acho isso um absurdo. Não dá para o Conselho recomendar e 

manifestar a sua preocupação sem fazer o papel dele também e sabermos como está a situação 

do Fundo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Concordo plenamente com a 

companheira Ana Lígia. Só que eu disse que a Comissão de Financiamento tem funcionado e se 

a Ana Lígia tivesse lido a Ata teria visto que o primeiro ponto é exatamente a discussão sobre o 

desempenho orçamentário de 1997, está aqui, até o mês de agosto. Faltam setembro e outubro, 

mas ficam para o outro trimestre. Temos a execução orçamentária e financeira até agosto, 

inclusive com a complementação da Comissão sobre o que já foi pago. E há algumas questões 

extremamente graves. Por exemplo, os benefícios de prestação continuada. Nós fizemos, na 

Comissão, junto com a Coordenação Orçamentária e Financeira, uma transparência onde ficou 

extremamente claro como está não só o benefício de prestação continuada, como o Fundo. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  (Fora do microfone. Inaudível.)  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Era para fazermos uma 

discussão e fecharmos isso na Comissão. Não conseguimos terminar a pauta – não sei se você 

ouviu quando falei – porque as demandas eram muitas. Inclusive a própria Coordenação, como a 

Mercês pode testemunhar, não conseguiu terminar a Ata com esse parecer. Não foi isso, 

Mercês?  

 

MERCÊS A. CARVALHO – (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Exatamente. Nós não 

conseguimos fechar, mas existiu um esforço. Temos de ver os dois lados, senão ficam umas 

críticas muito unilaterais. Houve um esforço por parte da Comissão, que depois de algum tempo 
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sem funcionar, com apenas uma pessoa que vinha para as reuniões, começou a funcionar. Foi a 

segunda vez que se reuniu e não pôde resolver todos os problemas.  

Mas aqui há uma coisa que pode ser levada para as conferências estaduais 

onde está clara a situação do Fundo, e com problemas gravíssimos que quero citar aqui. Por 

exemplo, o benefício de prestação continuada já foi utilizado 100%. Então, está havendo 

empréstimos para...  

Sr. Presidente, posso continuar?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  A Conselheira está com a palavra.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Como vou fazer? Vou mostrar 

as transparências, vou levantar os dados, como fica? Todo mundo está se arrumando para sair! 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu acho que essas transparências devem ser 

transformadas em um documento, ou seja, a Comissão de Financiamento apresenta um 

parecer... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Um documento. Exato.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Há um quadro; a interpretação do quadro 

também.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, o Conselheiro Vando pediu 

a palavra primeiro.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Primeiro, há uma proposta de resolução do 

Conselho sobre o Decreto. Isso tem de ser votado, porque daqui a pouco não vai mais haver 

quorum e vamos ter um problema.  
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Segundo, precisamos preparar para a Conferência, e não emergencialmente, 

uma prestação de contas do Conselho. A Comissão de Financiamento, o Fundo, o Orçamento 

etc., a Comissão de Normas e todas as suas competências e atribuições. O Conselho precisa 

preparar isso e vai ter de ser preparado pelos Conselheiros junto com as coordenações técnicas 

do CNAS.  

Eu colocaria essa parte do financiamento dentro disso aí, ou seja, que é preciso 

cada um, Comissão de Política, a Presidência, fazer uma prestação de contas para a Conferência 

Nacional. Há um ponto de pauta que é avaliação do Conselho Nacional de Assistência Social e 

uma das coisas que menos se sabe lá fora é exatamente o que o Conselho faz. Então, é preciso 

que lembremos disso e comecemos a trabalhar com essa perspectiva em todas as Comissões, 

sem exceção.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu quero fazer uma observação em 

seqüência ao que o Conselheiro Vando disse. É o seguinte: nós precisamos também nos 

disciplinar para trazer coisas um pouco mais elaboradas para as reuniões do Conselho. 

Exatamente porque elas ainda não estão totalmente colocadas num documento para as pessoas 

lerem, é que realmente ficamos construindo as coisas desse modo e fica essa angústia. Nós não 

conseguimos, ao produzir documentos, fazer uma coisa cabal com uma proposta tal. Isso cria 

essa dificuldade e acho que nessas alturas, aqui, o prosseguimento da exposição da Conselheira 

Fátima, por ser uma exposição onde o tema não está colocado numa apresentação muito clara, 

vai dificultar a nossa análise, a nossa compreensão e principalmente vamos ter uma dificuldade 

aqui de tirar uma conseqüência disso.  

Assim, contando com a compreensão da Conselheira Fátima, proponho que ela 

reelabore, faça um documento para que na próxima reunião do Conselho possamos examinar as 

razões da maior gravidade ou segurança que ela pretende levantar. Mas, infelizmente, se nós 

quisermos chegar ao fim da nossa reunião, não teremos condições hoje de examinar isso sem 

um documento que todos pudessem ler e estudar.  

De maneira que eu pediria a compreensão da Conselheira nesse sentido.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Concordo com o 

encaminhamento, apesar de que a discussão, volto a insistir, de alguns temas que a Comissão 

trouxe ao Plenário era importante para as conferência estaduais que vão se realizar. Assim como 

em Política, também em Normas, temos de ter documentos para nos basear e poder estar 

discutindo nas conferências. Concordo como Vando inteiramente.  

A Comissão de Financiamentos trouxe alguns dados que considero importantes 

e alguns foram já trazidos por escrito. Por exemplo, a reunião da Comissão de Financiamento do 

Conselho Nacional de Assistência Social que trata também da questão da assistência social. Lá 

está colocada a questão do contingenciamento para o exercício de 97, bi, 40%. 

Contingenciamento do disponível. Não é da lei, é do disponível.  

Se houver isso, vai haver um problema muito sério para a área da assistência 

social.  

Outra coisa é o benefício de prestação continuada, que já está encerrado e aí eu 

teria alguns informes a dar como estão previstos os orçamentos para cumprir.  

Tudo isso, alguns desses informes eu fiquei sabendo na sexta-feira passada, na 

reunião do Conselho Nacional de Assistência Social, cujos dados foram levados a todo mundo. 

Com o nosso esquema de trabalho, sem computadores etc., é muito difícil às vezes trazermos 

dados atualizados. Por exemplo, a coordenação não conseguiu terminar nem a própria Ata da 

reunião da Comissão. São problemas que não sei como vamos poder resolver. Mas concordo em 

que seja feito um documento mais substancial, para que seja apresentado na próxima reunião. 

Alguns desses dados estão colocados à disposição dos Conselheiros e qualquer um dos 

elementos da Comissão de Financiamento, inclusive eu mesmo, estamos à disposição para 

qualquer esclarecimento que os Conselheiros queiram ter para apresentar nas conferências 

estaduais que forem se realizando antes da próxima reunião.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não.  

Com essa concordância da Conselheira Fátima, de fato estamos na nossa pauta 

com essa questão do Decreto. Precisaríamos redigir alguma coisa nesse sentido, talvez 

colocando informações até sobre essa questão da retenção nos Estados. Acho que valeria a 



 

 142 de 144  

pena fazer uma resolução bem clara para entender as nossas razões e não ficar somente uma 

coisa assim de reação. Não é isso. Acho que temos de apresentar alguns dados concretos para 

poder justificar as observações que queremos fazer.  

Essa minuta de resolução poderia ser feita com as informações que a 

Conselheira Fátima terá nesse relatório dela e nós agregaríamos isso como uma forma de 

justificativa da nossa resolução.  

Com isso, passaremos ao item seguinte, se todos estiverem de acordo com 

esse encaminhamento.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Só quero reiterar uma parte da minha 

proposta, já que foi lembrado que alguma coisa já foi contemplada. É que temos de ouvir da SAS 

que medidas ela tomou oficialmente, uma vez colocado o quadro de retenção. Isso, para 

avaliarmos se essas medidas chegaram até os conselhos, se eles estão sabendo dessas 

medidas, o tempo que têm de implantação, até para subsidiar, porque estamos dizendo que o 

Decreto é uma medida extrema e foi arrolado com muitas medidas junto ao Ministério Público 

etc., só que os conselhos não estão sabendo disso, nós não estamos sabendo. Precisamos saber 

o que a SAS tem feito. Mandar uma correspondência à SAS pedindo que indique que medidas 

tem tomado no sentido de fazer com que esse fluxo de repasse aconteça. E também a Comissão 

de Financiamento apresentar – aquilo que a Ana Lígia fez como encaminhamento também – uma 

análise da gestão do Fundo no exercício, para discutirmos na próxima reunião e apresentar na 

Conferência. Não vamos querer ter essa informação no dia da Conferência.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Exato.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – A Comissão de Financiamento faz uma 

análise da gestão do Fundo e na próxima reunião do CNAS apresenta, com documentos para 

podermos manusear, essa análise dos dados, porque estaremos qualificados para participar da 

Conferência Nacional inclusive.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, seria feito um ofício solicitando a 

informação à SAS, com base nessas informações nós contribuiríamos para o relatório da 

Comissão de Financiamento, que nos daria os instrumentos inclusive para fazermos a nossa 

deliberação, que seria apresentada na próxima reunião. É isso?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – É isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está certo.  

Passamos para o assunto seguinte, Informes do CNSS. Consulto a Conselheira 

Fátima se tem alguma coisa em especial sobre o CNSS. (Pausa.)  

Aliás, há uma questão de ordem. Nós deixaríamos, mas como ainda temos nove 

Conselheiros... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Eu tenho informações 

importantíssimas para trazer sobre o CNSS, inclusive sobre benefício de prestação continuada. 

Teria de ver se o Plenário... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Estou consultando o Plenário, porque 

parece que não temos mais quorum. Como não temos mais quorum, fica difícil fazer uma reunião. 

De maneira que essas questões ficam prejudicadas.  

Consulto os demais Conselheiros se ouviríamos esses informes e passaríamos 

o restante da pauta para a próxima reunião, porque amanhã estaremos envolvidos com a 

preparação da Conferência.  

O que os Conselheiros acham? (Pausa.)  

Conselheiro Vando, que é um experiente Conselheiros... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA  - Eu pergunto o seguinte: a convocatória é até as 

18 horas? Então, podemos trabalhar até as 18 horas.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Dezoito horas já são.  

Então, Conselheiros, podíamos encerrar a nossa reunião e deixar esses temas 

que não ficaram cobertos para a próxima reunião.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Só uma coisa: foi distribuído 

para todos os Conselheiros um pacote sobre o CNSS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É bom porque já fica para a próxima 

reunião.  

Agradeço a todos e declaro encerrada esta nossa reunião. 

 

 


