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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 
 

BRASÍLIA/DF  
 

EM 25 e 26 de junho de 1997 
 

 

 
 
DATA: 25 e 26 de junho de 1997 
HORÁRIO: 9h  
LOCAL: Esplanada do Ministério, Bloco “F”, 4º andar, sala de reuniões, Ministério do Trabalho - 
Brasília - DF.  
 
 
 
 
 PRESIDENTE(Celecino Carvalho Filho) - Bom-dia. Vamos dar início à nossa reunião.  

 O primeiro item da pauta prevê a aprovação das atas da 39º Reunião e da Reunião 

Extraordinária.  

 Vamos começar?  

 A chamada do primeiro item foi para que pudéssemos tentar começar a reunião.  

 Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso. É a primeira vez em um ano, mas sempre 

há uma primeira vez. A bancada governamental federal foi convidada para uma reunião hoje cedo 

que demorou mais do que o esperado.  

 Hoje há um fato novo muito importante: a eleição da presidência. Proponho que façamos o 

encaminhamento na forma da pauta e, quando chegarmos ao item 3, suspenderemos 

rapidamente a reunião, para fazermos as negociações para que possamos tratar do item 4. Está 

bem assim? 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Até a discussão do item 3, está tudo bem, mas queria 

introduzir um ponto de pauta e recolocar outro, que já está na pauta.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - Também queria discutir a pauta. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Passo a palavra à Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Gostaria de introduzir na pauta uma discussão sobre um 

documento que a SAS fez, definindo parâmetros para o atendimento do portador de deficiência, 

na área da Assistência. A SAS promoveu... 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Na Comissão de Política? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O informe feito pela Comissão de Política abrange o que 

tem sido tratado. Gostaria de incluir isso como um ponto, porque penso que extrapola a pauta. 

Entendendo que a SAS está fazendo uma política de atendimento, em que há um desdobramento 

na Política Nacional de Assistência e em outros aspectos.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - Esse assunto merece um destaque,  para não ficar diluído na pauta 

da Comissão. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Penso que há outro caráter, pois essa discussão não é 

só da Comissão de Política. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Repita o item, por favor. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Gostaria de discutir a proposta da SAS, na área de 

Assistência, para atendimento ao portador de deficiência. Quero propor também que o Benefício 
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de Prestação Continuada não fique como  “Informes”, mas como um ponto de pauta e, após a 

eleição, seja o primeiro a ser discutido. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Passo a palavra à Conselheira Ana Lígia.  

 Peço que se fale próximo ao microfone, pois o som não está muito bom. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Gostaria de obter informações sobre a Política Nacional de 

Assistência Social e sobre a NOB. Esse assunto pode ser colocado nos “Informes”, e talvez possa 

ser discutido amanhã.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, gostaria de dizer algo? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Apesar de a pauta ser extensa, gostaria que 

fossem dados alguns informes, e que o Conselho se posicionasse sobre assuntos que serão 

abordados amanhã, na reunião do CNSS.  

 Já que a reunião permaneceu nos dias 25 e 26, com prejuízo para a discussão do CNSS, 

desejaria discuti-lo hoje. Outro ponto fundamental seria tratar do Orçamento de 1998, pois sou 

presidente da Comissão de Orçamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A sugestão da Conselheira é que se trate 

desses dois itens ainda hoje? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Exatamente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há alguma objeção às três sugestões de 

alteração de pauta?  

 (Pausa) 

 Serão consideradas as alterações. 

 



 4 de 106

 ANA LÍGIA GOMES - Peço que o BPC saia de “Informes” e passe a ser um ponto de 

pauta. Penso que ele pode, sem nenhum prejuízo, ficar, hoje, no lugar da discussão do relatório 

de 1996/1997, pois sua discussão é muito mais importante do que esta. Gostaria que se desse 

prioridade ao BPC. Sugiro que o relatório seja discutido amanhã. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na realidade, esse relatório é só uma 

apresentação, é um relatório da gestão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Gostaria de dizer que a discussão do BPC deve 

ser feita hoje, porque é importante ser levado esse informe amanhã, para a Reunião do CNSS, 

pois está dentro da pauta de discussão da reunião. 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Gostaria de dizer que nosso novo Conselheiro, Professor 

Heldo Mulatinho, é muito bem-vindo.   Deveríamos incluir na pauta um ponto de “Informes da 

SAS”, pois este documento que está circulando sobre as pessoas portadoras de deficiência não 

circulou no Conselho. Até onde entendo, isso é um pedaço importante da política nacional da 

Assistência Social, pois a proteção das pessoas portadoras de deficiência, conceitualmente, faz 

parte da política de Assistência e, legalmente, por obrigação, tem que estar dentro. Por essas 

razões, entendo que isso é um pedaço da política a qual o Conselho deve ter acesso, deve ser 

informado. Aproveitando a presença do Professor, gostaria que colocássemos um ponto de pauta 

chamado “Informes da SAS”, para que sejamos informados sobre o que está acontecendo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Seria em caráter permanente ou só para a 

reunião de hoje? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Seria em caráter permanente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como há vários assuntos e quase todos se 

relacionam com o gestor nacional, penso que poderíamos fazer isso depois, mas acho 
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interessante que se crie um espaço institucional permanente bem claro. Considero excelente a 

sugestão da Conselheira Marlova.  

 Gostaria também de dar boas-vindas ao nosso novo Conselheiro, que substitui o colega 

Elizeu.  

 Podemos registrar também a presença do nosso prezado José Carlos, que está aqui pela 

segunda vez. É um prazer tê-lo novamente conosco.  

 Não havendo objeções às alterações apresentadas, vamos iniciar a nossa pauta, na forma 

inicialmente esclarecida. O primeiro item é a aprovação das atas da 39ª Reunião e da Reunião 

Extraordinária. Há alguma observação em relação a essas atas? 

 (Pausa) 

 A Secretaria-Executiva está informando que, por razões operacionais, as atas e as 

resoluções só foram distribuídas hoje cedo. Supondo que os Conselheiros não as leram, vamos 

deixar para analisá-las amanhã, na primeira hora.  

 Vamos passar rapidamente para o item 3. Atendendo ao pleito da Conselheira Ana Lígia, 

quero esclarecer que a  intenção desse item é de apresentação de um mero relatório da gestão, e 

não da presidência.  

 Eu e o Conselheiro Vando estamos trazendo um relato do que foi desenvolvido e do que 

não foi, ao longo deste ano de gestão, com o apoio, obviamente, da Secretaria-Executiva. Esse 

relato está sendo reproduzido e será distribuído aos Conselheiros ainda hoje, para que se faça 

eventualmente alguma observação, discordância ou complementação. A Presidência agradeceria 

qualquer comentário ou crítica em relação a ele.  

 Esse procedimento é uma tentativa de institucionalizar, no Conselho, uma prestação de 

contas no final de cada gestão. Desejo apresentar o que produzimos coletivamente, 

evidentemente com a responsabilidade maior da Presidência, mas  foi o resultado de uma 

produção coletiva.  

 Como o item seguinte trata da eleição, então o comentário sobre o relatório é só este: 

vamos distribuí-lo mostrando o que conseguimos avançar efetivamente, comparando-o à nossa 

plataforma de trabalho, que foi feita às pressas na primeira reunião após a eleição do ano 

passado. A eleição foi decidida na última hora, tendo sido uma surpresa absoluta para mim. 
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Então, só na primeira reunião, após a eleição, apresentamos um plano de trabalho, e tentamos, 

na medida do possível, implementá-lo. Esse relatório faz uma comparação entre o que se previu, 

o que se fez e o que não foi feito, até para que o Conselho possa analisar e decidir se devemos 

insistir em determinados itens, se devemos aprofundar mais algumas discussões.  

 O espírito é de se institucionalizar o processo de prestação de contas da Presidência 

perante o Conselho. Considero extremamente salutar, além de ser democrático, mostrar o que se 

fez, o que não se fez, e porque não se fez. Essa medida é extremamente transparente e facilita a 

própria compreensão do Conselho.  

 Dito isso, poderíamos, sem delongas, passar para o item 4. Nesse caso então, 

suspenderia a reunião por alguns minutos, para que possamos tentar uma conversa, e, em 

seguida, retomaremos com o processo da eleição.  

 Vamos suspender a reunião por alguns minutos. 

 Está suspensa a reunião. 
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             PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Está reaberta a reunião. 

A Conselheira Marlova vai fazer uma proposta. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Diante de um impasse que foi criado, e como há consenso 

de que se deva buscar o diálogo, a solução, o entendimento, minha proposta é de fazermos uma 

reunião, para a eleição, no dia 9 de julho, com o compromisso dos Conselheiros Governamentais 

de procurarem facilitar o diálogo e o entendimento com os Conselheiros da Sociedade Civil, e 

vice-versa.  

 Tentaríamos construir uma chapa alternativa, e a eleição fica marcada, desde então, para 

o dia 9 de julho. Depois a Secretaria-Executiva expede o comunicado.  

 Para evitarmos a solução da continuidade, minha proposta é que se eleja, para um 

mandato interino, até dia 9 de julho, os Conselheiros Celecino, representante do Ministério da 

Previdência, e Vando, representante da ABONG. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Como foi dito naquela época, isso não deve 

prejudicar nenhum dos dois em caso de reeleição. Se algum dos dois for reconduzido e for 

alegado que tem 1 ano e 2 meses de mandato? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não vamos usar essa palavra mandato ou recondução, 

pois isso vai gerar problemas. Estamos elegendo interinamente. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Minha proposta é de mandato interino até dia 9 de julho. É 

interino e tem data marcada para acabar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há alguma objeção a essa proposta? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não é eleição, pois se for, e houver outra, vai 

parecer que houve uma terceira eleição. A Patrícia sugeriu que fosse dada a continuidade do 

mandato, interinamente, pelo prazo de 10 dias. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não é continuidade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há alguma objeção quanto à interinidade até 

o dia 9 de julho? Vou colocar em votação. 

 

 ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Com relação a essa colocação, se houver algum 

impedimento, algum empecilho, do ponto de vista jurídico teria que se fazer a colocação imediata, 

senão os atos ficariam da mesma forma. Só gostaria de deixar claro esse aspecto. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Houve um esclarecimento feito pela Conselheira Ana 

Lígia: todos os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário. Isso consta no nosso Regimento 

Interno, no Art. 54. Como o Plenário está aqui reunido, o Colegiado tem maioria absoluta, 

podemos tomar essa decisão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Voltamos ao processo de votação. Quem 

estiver de acordo com a proposta da Conselheira Marlova, permaneça como se encontra.  

 (Pausa) 

 A proposta da Conselheira Marlova foi aprovada por unanimidade.  

 Continuaremos a pauta amanhã ou após a eleição? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho algo urgentíssimo a dizer. Há reunião do 

CNSS amanhã e temos que resolver a questão do Orçamento. Ainda temos que debater os 

Benefícios de Prestação Continuada, mas considero que essa discussão ficaria completamente 

prejudicada, pois necessitaria  mais tempo para seu exame. Seria conveniente que fossem 

discutidos hoje pelo menos os temas “CNSS” e “Orçamento”. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há alguma proposta em relação às 

considerações feitas pela Conselheira Fátima? 
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 ANA LÍGIA GOMES - Há algum obstáculo para que haja  reunião amanhã? A pauta da 

reunião é para amanhã? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A pauta é para hoje e amanhã. Estou só 

consultando o Plenário. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou propondo que sejam priorizados alguns pontos, para que 

entrem na pauta de amanhã. A discussão do BPC é fundamental. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fiz primeiro uma pergunta sem entrar nos 

pontos de pauta: deveremos seguir a reunião hoje ou retornaremos amanhã? Nossa reunião seria 

só hoje ou voltaremos amanhã? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero defender o porquê deveríamos continuar 

hoje debatendo esses dois pontos, ou pelo menos que continuemos amanhã, às 9 horas da 

manhã.  

 Apesar dos meus grandes apelos, para que a reunião do CNAS não coincidisse com a do 

Conselho Nacional de Seguridade Social, que não se reúne há 9 meses, fui vencida. A reunião do 

CNAS permaneceu na mesma data da do Conselho Nacional de Seguridade Social, e este 

Conselho foi um dos incentivadores para que isto acontecesse.  

 A reunião do CNSS, amanhã, é de  grande importância, pois vai eleger o presidente do 

Conselho Nacional de Seguridade Social; vai receber novos Conselheiros, porque alguns foram 

substituídos; além de constar na pauta um assunto relevante, em que sou relatora: o caso da 

Clínica Santa Genoveva.  

 Mariazinha, não é só o problema da Clínica Santa Genoveva, do qual sou relatora, mas o 

do próprio atendimento à pessoa idosa no Rio de Janeiro.  

 Não poderei estar presente em duas reuniões, pois ainda não sou onipresente. O 

companheiro Anoildo faz parte do Conselho Nacional de Seguridade Social e também não poderá 
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estar aqui amanhã. Por isso estou solicitando que se discutam, hoje, estes dois pontos: o do 

Conselho Nacional de Seguridade Social e o do Orçamento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Já são 17h30min. Acho pouco provável que 

tomemos alguma decisão hoje, até por força desse desgaste da negociação. Começarmos 

amanhã às 9 horas, não é a tradição do Conselho, pois nossas reuniões começam com uma 

média mínima de 40 minutos de atraso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Começando às 10 horas, se discutirmos até às 11 

seria suficiente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Volto à minha pergunta inicial. Como hoje 

está praticamente inviabilizada a reunião, faremos reunião amanhã para tratarmos desses itens 

suscitados como mais urgentes? Os Conselheiros estão com a palavra. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que sim, pois todos viemos com agenda marcada 

para dois dias de reunião. Temos responsabilidades e uma pauta com assuntos importantes. Qual 

seria a justificativa para não haver reunião amanhã? Não há nenhum argumento palpável. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não estou propondo que não haja reunião 

amanhã!! 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Fátima, ninguém estava propondo. Estou só defendendo 

que haja reunião amanhã. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É consenso que continuemos a reunião 

amanhã, às 9 horas? 

 (Pausa) 

 Amanhã retornaremos, às 9 horas. Muito Obrigado e boa-tarde. 
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 Está encerrada a reunião. 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 
 

BRASÍLIA/DF  
 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Bom-dia, vamos dar início à nossa reunião de 

hoje. Por solicitação de alteração de pauta das Conselheiras Fátima e Ana Lígia, temos três 

assuntos de maior urgência. Conselheira Catarina, seja bem-vinda como suplente. Dos itens de 

pauta solicitados ontem com urgência para serem tratados, temos o Benefício da Prestação 

Continuada, informes em relação ao CNSS - Conselho Nacional de Seguridade Social e ainda um 

item solicitado pela Conselheira Patrícia no que diz respeito aos parâmetros sobre o atendimento 

para a pessoa portadora de deficiência elaborados pela SAS. Consulto se são esses os três itens 

mais urgentes. 

  

 MARIA DE FÁTIMA  DE AZEVEDO FERREIRA - E há a questão do orçamento que é 

somente uma deliberação. 

  

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, tínhamos combinado fazer a aprovação da 

ata no primeiro momento de hoje. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Bem lembrado. Por lembrança do prezado 

Conselheiro Célio, ficamos de aprovar, em primeiro plano, hoje, as Atas referentes à 39ª Reunião 

Ordinária e à Reunião Extraordinária. Alguma objeção em relação à ata da 39ª Reunião Ordinária 

do CNAS? 
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 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu tenho. À página 7, no parágrafo anterior ao ponto dois, há 

uma palavra que talvez não tenha sido bem o que foi dito.  

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - No último parágrafo do item l -  “Importância 

de nas audiências com os parlamentares serem feitas ingerências no sentido...”     ... 

  

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Exatamente. Onde tem “ingerência”, suponho que seja 

“gestões”. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É verdade. Então, trocar a palavra 

“ingerências” por “gestões”. Há mais alguma observação relativa à Ata da 39ª Reunião Ordinária? 

(Pausa.)  

 Em votação a Ata da 39ª Reunião. Quem estiver de acordo permaneça como está. 

Aprovada a Ata da 39ª Reunião.  Em discussão a Ata da Reunião Extraordinária do CNAS. 

Alguma observação? (Pausa.)  

 Em votação a Ata da Reunião Extraoridnária do CNAS. Quem estiver de acordo 

permaneça como está. Aprovada também a Ata da Reunião Extraordinária.  

 Ponto dois da pauta: aprovação das resoluções. Há o grupo de Resoluções 05 que 

contempla as Resoluções de nºs 64 a 8l. Há alguma observação por parte dos Conselheiros? 

(Pausa.)  

 Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra. (Pausa.) Aprovadas 

as Resoluções nºs 64 a 8l.  

 Atendidos os pontos que ficaram suspensos na reunião de ontem, retornaremos às 

sugestões de alteração de pauta propostas pelas três Conselheiras. O primeiro item diz respeito 

ao BPC. Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sr. Presidente, o BPC requer uma  

discussão maior e a questão do CNSS é praticamente um informe, que pode ser decidida 
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rapidamente  e eu gostaria inclusive de participar da reunião da discussão do BPC. O problema é 

que a reunião do CNSS vai acontecer daqui a quarenta minutos.  

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Qual é a sua sugestão, Conselheira Fátima? 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Começar pelo informe do CNSS e depois 

a discussão. Ana Lígia, concorda? Solicitei que se mudasse a data da reunião do CNAS do dia 26 

pelo fato de o Conselho Nacional de Seguridade Social não ter reunião há mais de nove meses. 

Infelizmente não foi possível.  O Conselho Nacional de Seguridade Social representa, para nós da 

seguridade social, um órgão extremamente importante e as questões que vão ser discutidas lá - e 

que constam do caderno que vocês receberam como pontos de pauta - requeriam uma discussão 

nossa, inclusive sobre como evitar que o Conselho volte novamente a passar nove meses sem ter 

uma reunião. Necessitava-se de  um posicionamento do CNAS sobre esse problema. 

Infelizmente, vou para a reunião sem esse posicionamento por ser a  mesma no mesmo dia, o que 

já não é responsabilidade minha, pois eu propus que fossem em datas diferentes.  

 Os outros pontos de pauta constam do material que vocês receberam. Há também uma 

questão que acho de  extrema importância também: o problema da Santa Genoveva, 

principalmente no que diz respeito aos idosos, por conta de que foram tomadas posições 

importantes, inclusive relativas à diferença de o per capita da saúde e da assistência social ser 

gritante - o per capita da assistência social é 10% do da saúde. Então, questões dessa 

importância  vão ser discutidas hoje no CNSS e não temos posições do CNAS. A posição que eu 

levar  será uma posição individual e eu entendo que isso não deve continuar acontecendo.  

 Infelizmente, seria isso o que eu tinha a falar sobre o CNSS. Teria que ter havido uma 

discussão, mas dados o tempo e a questão do próprio Benefício de Prestação Continuada -  que 

pretendo levar para o CNSS também -, não vai dar tempo para nós discutirmos. 

 Temos também a questão do orçamento. Existe uma resolução que pode ser aprovada 

sem a minha presença,  mesmo porque participamos da elaboração da mesma, não havendo 

nenhum problema que ela seja votada em outro momento, porque foi uma decisão por 

unanimidade desta Plenária.  
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 Agradeço e queria informar que vou participar da discussão dos Benefícios de Prestação 

Continuada e, logo após, vou ter que me retirar para participar da reunião do Conselho Nacional 

de Seguridade Social.  

 Muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado, Conselheira. Benefício de 

prestação continuada. Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Antes, Celecino, eu gostaria de ver como ficou a ordem da pauta. 

Então, falamos sobre o BPC e, aí, me desculpe, não acompanhei o resto. Eu havia posto na pauta 

ontem  o BNAS 9 e este foi contemplado, bem como  a questão das conferências municipais e 

estaduais. E quanto ao grupo de trabalho de assessoria também consta da pauta? 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, consta da pauta.  

  

 ANA LÍGIA GOMES - Aquela hora você mencionou somente o que foi prioritário? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Exatamente, somente o que foi dado como 

prioritário por solicitação dos Conselheiros. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Infelizmente, em outras oportunidades havíamos solicitado que o 

CNAS fizesse uma avaliação um pouco mais qualitativa e até mais detida sobre o Benefício de 

Prestação Continuada. Ultimamente a pedimos  e sei que a Secretária Executiva estava 

providenciando pautar isso e que não foi possível providenciá-la para a reunião de hoje. De 

qualquer forma, o assunto entrou como informe e eu pedi para que fosse um ponto de discussão, 

porque infelizmente temos notícias de que o Governo está adotando o discurso e o compromisso 

do Presidente da República para trás, isto é,  ao contrário do que S.Exa. prometeu.  

 Há um ano, o Presidente da República, num discurso no programa A Palavra do 

Presidente, propagandeando a concessão do BPC, disse que estavam concedendo esses 
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benefícios mas que o critério era muito injusto, muito restrito e que o Governo  estudava formas 

para que fosse para meio salário mínimo a renda per capita e S. Exa. finaliza o discurso dizendo: 

“Vamos corrigir logo esse erro da lei”. Compreenderam isso: foi o Presidente da República que, há 

um ano, prometeu.  

  Em seguida, com essa compreensão, o Conselho Nacional de Assistência Social fez uma 

resolução, aprovada por unanimidade, cumprindo um artigo da LOAS, propondo e ampliando um 

critério de renda per capita para concessão do Benefício da Prestação Continuada. A própria SAS 

votou aqui por essa renda per capita. Temos também informações de discursos da Sra. Secretária 

Lúcia Vânia mencionando o aumento dessa renda per capita e concordando com isso. Mas, aí, 

um belo dia, quando o Ministro desceu para nos fazer uma visita e dizer que o Governo não queria 

mais a Conferência, S.Exa também começou a alardear fraudes no benefício, falando do processo 

eleitoral que havia naquele momento. S.Exa. apontava preocupações do Governo com o número 

alto de beneficiários do Benefício da Prestação Continuada. Inclusive naquele momento todos os 

Conselheiros se pronunciaram - até por conta da questão da Conferência -, e indagamos do 

Ministro se o Governo estava surpreendido com o número de miseráveis que tinha nesse País, 

com a visibilidade de PPD que não se conhecia, pois não se tinha números nem estatísticas sobre 

o portador deficiente e aí esse povo aparece agora no rastro desse benefício. E, aí, surpreso, o 

Governo começa a ficar preocupado: era a questão ao contrário da promessa do Presidente da 

República que chamava aquilo de erro. Aliás, fiquei indignada quando S.Exa. chamou de  erro de 

uma lei aquela restrição que passou porque ele era Ministro da Fazenda. A equipe econômica é 

que não queria que ficasse um e aí o Presidente da República resolveu chamar de erro da lei. 

Esses indícios maléficos o Ministro já vinha colocando, alardeando fraudes e fazendo de alguns 

casos de fraude um número enorme para criar uma conjuntura política para restringir o benefício.  

 Recebi um telefonema na minha casa, há três semanas, dando conta de que vai sair uma 

medida provisória - não saiu este mês por um acaso. Estou dizendo isso para perguntar o que o 

Ministério da Previdência - que assinará essa medida provisória, em particular o Ministério da 

Previdência e a SAS - pode nos informar sobre o assunto e como eles o estão acompanhando. Eu 

comunico e tenho certeza de que de maneira surpreendente esse assunto chega ao Conselho, 

porque as medidas provisórias saem na calada da noite. Recebi essas informações e não se trata 
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de algo falso pois sei de fonte segura que a Medida Provisória nº 1.473, que está em sua 

trigésima e não sei quantas reedições e que o Governo pegou carona nela para mexer na 

Conferência, agora vai pegar carona para mudar  uma lei que construímos com um movimento 

sério e vão mudar até concepções. Então, pega-se carona em medida provisória para mutilar a lei.  

 Há informações que mudam o conceito de família. Nesse caso, é o critério econômico, é a 

falta de dinheiro para esses miseráveis, que comanda a cabeça de quem está fazendo a medida 

provisória. Os burocratas que nada entendem de assistência social, usam o critério “não tem 

dinheiro, portanto, agora vamos criar um novo conceito de família”. Então, estão discutindo o 

conceito que amplia de tal forma a família que não se chegue no critério de R$ 25,00 do salário 

mínimo. 

 Resolveram também isso tudo atrás da discussão da falta de dinheiro e da suposta fraude. 

Mexer na questão que era um conceito importante, que mostrava - e aí chamo a atenção das 

entidades representantes de portadores de deficiência física e outras que aqui estiverem - a 

importância da equipe multidisciplinar: o problema do portador de deficiência não era problema 

médico e agora virou um problema da perícia médica do INSS. A lei vai mudar e vão colocar 

“preferencialmente equipe multidisciplinar” - é a informação que eu tenho - o que é uma maneira 

de acabar com ela. Já havia uma resolução do INSS ilegal, porque isso não está na lei e nem no 

decreto, que dizia que qualquer laudo só valia se passasse pela perícia médica do INSS. Isso é 

ilegal. O laudo do médico do SUS não pode ser submetido à perícia médica do INSS. 

 E para poder ficar na mão e restringir o benefício - tudo na linha da restrição -, colocou-se  

agora na resolução do INSS - lá está escrito isso. E como era ilegal - inclusive eu chamava a 

atenção para entrarmos na Justiça contra isso -, vão trazer para medida provisória para deixar de 

ser ilegal, porque mudam a lei nesta questão.  

 A outra história - também chamo a atenção da entidade de defesa do idoso - é que aquele 

artigo da LOAS que determina que a idade de setenta anos abaixa para sessenta e sete, depois 

para sessenta e cinco, fica revogado ou qualquer coisa parecida. Ele vai ser alterado e congelam 

a idade do idoso em setenta anos. É esse o discurso do Presidente da República ao contrário. 

Perdoem-me a indignação, só que há todas as razões para isso. Só retiro se me garantirem 

agora, que essa medida provisória não vai sair,  porque é a discussão da falta de dinheiro ou da 
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falta de prioridade de recursos para esse povo miserável que está comandando a feitura da 

medida provisória.  

 Deram-me conta também de outras questões, todas na linha de fraudes e restrições. Uma 

delas é muita absurda, porquanto claramente inconstitucional. Os arts. 203 e 204 da Constituição 

Federal determinam que é concedido esse benefício à pessoa. Há indícios de que querem colocar 

na medida provisória, mas parece que houve uma crise de sensatez e resolveram consultar 

juridicamente. porque colocam que só terá direito ao benefício o portador de deficiência maior de 

vinte e um anos. Os abaixo de vinte e um anos - que precisam do benefício até para terem 

condições de se reabilitarem - não têm e não podem, porque o Plano Real não quer. E essa turma 

também morre cedo. Então, se já morreu, não precisa mais disso. Há portadores de deficiência 

que não chegam a essa idade, sabem vocês que morrem adolescentes. Então, é um jeito de 

diminuir também.  

 Sinto muito, mas é lamentável que sejamos surpreendidos com essa notícia. Soube isso 

por gente da equipe econômica do governo, de fora, não foi por nenhum Ministério onde se está 

fazendo isso e onde se vai assinar essa medida provisória. Não foi de lá nem da SAS, que tem 

assento nesse Conselho. Estou colocando a questão para,  primeiro, ter informações da SAS e do 

Ministério da Previdência sobre isso e pedir ao Conselho que se pronuncie sobre esse assunto, e 

que se lembre da resolução que este Conselho, por unanimidade, assinou, e que também se 

pronuncie junto ao Governo para que essa outra tentativa de acabar com o benefício. Este é um 

direito constitucional e o orçamento não tinha como não contemplar - os outros programas ficam 

soltos, sem dinheiro -, é obrigatório e  se trata de  um direito adquirido, não se pode tirar, então, 

começa-se a restringir por aí. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foram citados os Ministérios da Previdência 

e da Fazenda. Como sou o representante do Ministério, antes de passar a palavra aos outros 

Colegas, devo dizer que soube essa informação por seu intermédio e não sabia nada sobre esse 

assunto. Consultei o Ministro sobre o assunto e ele disse que  havia algum estudo nesse sentido,  

mas não soube precisar. Consulto os colegas da SAS e do Ministério da Fazenda - foram os dois 

citados - se têm alguma informação adicional sobre esse assunto. 
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 CATARINA SCHUBERT - Eu não tenho nenhuma informação.  

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o Prof. Mulatinho. 

 

 HELDO VÍTOR MULATINHO - Eu gostaria de dizer que o ponto que sabemos é o que se 

refere à primeira colocação feita pela colega no sentido da preocupação de verificar a segurança 

dos níveis de concessão do benefício, na mesma linha das palavras  do Senhor Ministro perante 

este Conselho. Não tenho nenhum conhecimento desta questão levantada em relação à medida 

provisória, dentro desses parâmetros aqui colocados. Conforme diz o Sr. Presidente, não tenho 

conhecimento desses itens que estejam levantados em termos de estudo para modificação da Lei 

Orgânica.  

 Tenho, entretanto - não é esta a questão levantada -, os dados informativos de como está 

o benefício neste momento, em termos de concessão, de habilitação e dos recursos e das metas 

que estão sendo atendidas. Só para que os senhores tenham uma idéia, com o fechamento no dia 

3l de maio último - portanto, este levantamento nós o temos mês a mês - o benefício está 

pagando a 527.000 pessoas em todo o Brasil, sendo pessoas idosas 59.926 e pessoas portadoras 

de deficiência 467.642 pessoas. No mês de maio, os recursos destinados a este benefício foram 

de R$ 64.066.000,00, e o acumulado até este mês de maio foi de R$ 440.880.000,00. Os recursos 

referentes ao Benefício da Prestação Continuada neste momento estão significando 42,8% dos 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, comparando-se a todos os demais benefícios e 

ações atendidas pela Secretaria de Assistência Social.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Fátima.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pelas explicações dos Conselheiros dos 

Ministérios e agora da SAS, parece-me que essa medida provisória não sairia. Eu digo  não sairia,  

porque não posso dizer não sairá. Nós já discutimos, às vezes, medidas que estavam previstas 
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para saírem e disseram que não sairiam e, de repente, fomos surpreendidos por medidas 

provisórias que saem nesse caminho.  

     Entendo que este Conselho deve ficar alerta, se precaver desde já, principalmente as 

entidades mais envolvidas diretamente, que são as entidades de deficientes e de idosos. inclusive 

todo cidadão brasileiro. Levarei essa questão hoje para o Conselho Nacional de Seguridade 

Social, que foi quem discutiu a Lei Orgânica e foi um dos que mais lutou e um dos responsáveis 

por ela, pois essa luta envolveu parlamentares, sociedade civil. À época, participamos bastante no 

sentido   de se reverter a questão da idade dos setenta para ir baixando até chegar aos sessenta 

e cinco anos. Portanto, isso foi uma vitória. Vou levar ao CNSS para também ficar em estado de 

alerta, para evitar que sejamos surpreendidos com uma medida dessa, que vem atingir 

diretamente a Lei Orgânica da Assistência Social, que não é só Benefício de Prestação 

Continuada - todos nós sabemos disso e até defendemos que não é somente isso. Mas, de 

qualquer forma, foi a parte nova que trouxe a Lei Orgânica de Assistência Social, além de outras 

questões maiores como a política pública etc. Enquanto benefício de fato, foi exatamente esse 

benefício. Depois, esse benefício é uma questão que, não só por ser lei, mas por ser uma questão 

de direito, não pode ser modificado, inclusive da forma como seria feito, entre quatro paredes. 

     Entendo que numa discussão com a sociedade isso não seria possível -refiro-me à idade dos 

setenta anos para idosos. 

     Agora, com relação à questão dos vinte e um anos, eu somo com a indignação da Ana Lígia, 

acho que ela foi extremamente feliz. Isso atingirá não somente os deficientes, mas até as crianças 

que poderão ter atendimento e virem a ter uma reabilitação possível e, com vinte anos, serem 

cidadãos que possam trabalhar e contribuir mais para o País. Com essa medida se  vai atingir um 

número bem menor. E se ainda colocarem que os reabilitados não estão dentro disso - e 

reabilitado é até aquele que lava o rosto sozinho -, realmente vai cair muito o número dessas 

pessoas atingidas. Isso é o novo que eu gostaria de colocar: com o per capita de 1/4 do salário 

mínimo, acho que nossos governantes menosprezam a nossa miséria. Não sabiam que existiam 

tantos idosos e deficientes com uma renda per capita de menos de 1/4 de salário mínimo. 

Portanto, acho que este Conselho deve ficar alerta. Já que o representante dos Ministérios disse 

que o Ministro teria ouvido algo em termos de estudo disso, mas nada mais concreto com relação 
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à medida provisória, essa notícia não nos deve deixar mais tranqüilos, e sim nos fazer ficar alerta 

para evitar e impedir de qualquer forma que medida parecida com essa venha a ser transformada 

em realidade.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Tem a palavra Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Novamente constatamos que o palco de decisões com 

relação às questões internas do CNAS e a toda a política de assistência passam ao largo do 

Conselho Nacional de Assistência Social, e, pelos depoimentos dos representantes do Ministério e 

da SAS, parece que passaram ao largo dos próprios órgãos relativos à política de assistência 

social, o que é altamente surpreendente e preocupante. Então, não sei a que este Conselho 

serve, porque se decide tudo fora dele, os representantes do Governo nunca sabem o que está 

sendo decidido aqui fora. Estou começando a pensar que tipo de significado este Conselho tem 

na questão da assistência social e o papel dos representantes do Governo aqui.  

 Acho que se trata de uma falta de ética - desculpe-me mas é a expressão que posso usar - 

justificar uma medida que possa restringir um benefício, que já é restrito, usando o argumento da 

fraude. Acho que isso é o cúmulo! Ninguém questiona que possa haver fraude, pode haver. Isso é 

passível de qualquer área da previdência, fraude em qualquer política é fraude. Na educação há 

fraude. Isso é inerente até à utilização de recursos públicos.  Questionamos a comprovação 

desse número imenso de fraude que se está alardeando. Então, questiona-se o número das 

fraudes. E segundo: como se enfrenta a fraude? Com fiscalização e sistema de controle. Portanto, 

o que cabe é o aperfeiçoamento do sistema de controle e não restringir um benefício. Isso é uma 

lógica... Estou até me segurando para não usar a palavra que eu gostaria de usar, porque é 

demais. Agora, já está saindo matéria em revista de circulação nacional como a “Veja” e está se 

criando um clima favorável à restrição do benefício, sob o argumento de se estar mudando o 

benefício por estar havendo fraude. Isso é uma lógica perversa e é difícil de se aceitar algo 

semelhante. Então, questiona-se se a fraude é tão grande e, mas ela existe, que se implemente o  

sistema de controle e fiscalização. Agora, mutilar a LOAS, restringir o benefício em nome de uma 

fraude, para criar uma cultura de que é melhor mesmo acabar esse benefício, porque ele gera 
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mais fraudes e desperdícios do que chega ao portador de deficiência e ao idoso, isso é de causar 

indignação!  

 Acho que, mais uma vez, este Governo perde a possibilidade de fazer história na área 

social. Os dados que o Mulatinho apresenta não deveriam ser colocados como uma questão de 

orgulho - “olha o que já fizemos, e queremos fazer mais” - mas como um estímulo. E não dizer: já 

estamos gastando 42% com o BPC! Que bom que já estamos gastando 42% com o BPC, e 

vamos gastar mais. Estamos atendendo 59.000 idosos. Que bom se este Governo dissesse que 

está atendendo l00.000 idosos, que orgulho se ele pudesse dizer que está atendendo um número 

imenso de idosos de baixa renda no País! Que orgulho o Governo dizer que não atende somente 

467.000, mas, sim, que atende l.000.000 de portadores de deficiência! Isso é que deve ser motivo 

de orgulho. Esses números foram um avanço. Mas avanço maior e motivo de orgulho é 

apresentar esses números maiores e não chegar, daqui a pouco, e apresentá-los como estáveis. 

Definimos qual é o tamanho da pobreza no Brasil, o tamanho do atendimento que queremos dar. 

A lógica, novamente, é a lógica do mercado, do econômico, pois este é que vai dizer qual o 

atendimento e não a necessidade e a demanda social que irão pautar a definição de recursos.  

 Acho que estamos num distanciamento tão grande em relação à máquina do Estado, há 

uma burocracia tão grande que não se consegue imaginar o que significa, por menos que seja, o 

BPC para as pessoas. Ele, no mínimo, significa uma possibilidade de fazer reabilitação e poder, 

cada vez mais, ficar independente de sistema clientelístico. No caso do BPC, recebe-se 

diretamente o recurso, não precisa ficar dependendo de intermediações e de favores, vai 

quebrando uma cultura clientelista no País, com todos os limites que ela tem. Mas parece que não 

queremos isso, quer dizer, o Governo que não quer isso. Quanto mais são criados mecanismos 

para quebrar o clientelismo no País, parece que há mais oposição à quebra dessa cultura.  

 É de profunda gravidade essa medida provisória. Como ela ainda não foi editada, fica difícil 

nós, enquanto Conselho, sermos contrários à uma medida que ainda não foi concretizada. Mas 

podemos mostrar uma preocupação que possa vir no sentido de alterar. Então, proponho que 

tiremos uma resolução do CNAS no sentido de se posicionar contra qualquer medida que possa 

vir a alterar o Benefício da Prestação continuada. Podemos pensar na forma de fazer isso, no 

texto,  mas entendo que não nos podemos calar diante de indícios e de falas do próprio Ministro 
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em outros momentos. No evento que a SAS promoveu sobre a área de assistência aos portadores 

de deficiência, S.Exa. disse, na abertura, que o Governo está estudando medidas porque a 

demanda está surpreendendo a área de Governo. Esse tipo de fala implica que a gente se 

posicione, porque se o Conselho Nacional de Assistência Social não tiver a capacidade de se 

posicionar contra a restrição de um benefício, contra a alteração de uma Lei Orgânica que foi 

construída coletivamente e que passou pelo Congresso Nacional, o que ele está falando? Vem 

agora uma medida provisória unilateral e corta todo o processo de construção de uma lei que teve 

participação de usuários, de trabalhadores, do Congresso Nacional. Isso me preocupa muito e 

entendo que seja o mínimo que o CNAS pode fazer pois acho  uma vergonha para o Conselho 

Nacional de Assistência Social ter esse tipo de informação e não se posicionar com relação a isso. 

Então, nessa etapa é o que podemos fazer. Saindo a medida provisória, veremos o que teremos 

que fazer mas entendo que temos nos posicionar.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu tinha conversado também com a Ana Lígia e fiquei 

bastante preocupado, porque para os Conselheiros novos, aqui presentes, é bom lembrar que foi 

criado, há um tempo, um grupo de trabalho sobre a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. 

Era um grupo de oito pessoas, relativamente grande, e paritário, metade Governo e metade 

sociedade civil. Esse grupo vinha discutindo até recentemente possíveis modificações na LOAS. 

 E o que mais me chamou a atenção nessa notícia que foi dada hoje é de que os 

representantes do Governo Federal sempre tinham uma posição de melhorar a LOAS, talvez não 

tanto quanto os representantes da sociedade civil, talvez por conta das restrições dos recursos 

etc., mas tinham uma posição explícita e clara de fazer com que as modificações da LOAS fossem 

no sentido de avançar. Por exemplo: havia um consenso de que setenta anos era um abuso, de 

que estava muito mais para auxílio-funeral do que para benefício. Brincava-se, inclusive, com isso, 

que era um exagero.  Mas que à época tinha sido o possível, e o correto seria reduzir isso e, 

talvez, até antecipar o prazo estabelecido na LOAS, que era, uma vez iniciado os benefícios, dois 

anos após baixaria sessenta e sete e mais dois anos baixaria para sessenta e cinco. Havia um 
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acordo de que sessenta e cinco anos era uma idade razoável para as pessoas terem direito ao 

benefício de prestação continuada. Essa era a posição do representante do Governo dentro do 

GT-LOAS. A sociedade discutia, pressionava no sentido de que essa idade fosse baixada ainda 

mais, para sessenta anos pois se tratava do público da assistência social, ou seja, daquele público 

que vive em estado de miséria e que se a idade média na Paraíba, por exemplo, é de cinqüenta e 

quatro anos, o público usuário da assistência social ou potencialmente usuário da assistência 

social ainda seria inferior a cinqüenta e quatro anos. Logo, um benefício que estabelece como 

idade setenta anos, é claro, pelo menos, no caso da Paraíba, muita pouca gente, algum milagre 

talvez, fosse alcançar esses usuários da assistência social. Então, sessenta e cinco anos seria 

uma idade razoável. Não estamos falando de idade média da população e sim do usuário da 

assistência social. Então, o representante do Governo tinha essa posição de melhorar nesse 

sentido de sessenta e cinco anos.  

 Com relação ao portador de deficiência, também se discutiu isso, e a posição do 

representante do Governo era que se devia flexibilizar ainda mais os critérios do que seria 

deficiência grave, severa e profunda, tratando de conceitos da Organização Mundial da Saúde, de 

alguns avanços que já existem em outros países - o Brasil também se retrata em outros países - e 

trazer isso para cá.  

 Então, realmente, é de se espantar que, na calada da noite, pode-se dizer, porque nunca 

foi explicitado em nenhuma outra manifestação, isso aconteça.  Conversei com a Ana Maria  e a 

Mariazinha e elas também desconheciam isso. As entidades que têm a ver com a temática 

desconhecem esse processo de revisão dessa matéria da lei. No meu entender, há uma situação 

extremamente perversa, ou seja, não há consulta aos que se interessam pelo assunto, e dentro 

do próprio Conselho muito menos ainda. Coloco isso bastante constrangido. Como ficam aquelas 

pessoas do Governo dentro do Conselho que têm defendido que a lei deve ser avançada? Ou 

como ficam aquelas pessoas que se lembram da palavra do Presidente da República há pouco 

mais de um ano, quando ele reconhecia que 1/4 de salário mínimo era muito pequeno para o corte 

de pobreza no Brasil? Que família consegue viver com uma renda per capita nesse valor? Como 

se isso não bastasse, muda-se também o conceito de família exatamente para comprometer esse 

critério de 1/4 de salário mínimo. Querem agora ampliar o conceito de família - não seria mais a 
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família mononuclear vivendo sob o mesmo teto, mas a família extensa, a grande família com o 

pai, a mãe, os irmãos, vivessem  onde vivessem. Então, há um absurdo grande. Em vez de 

avançar, a lei retrocede. Talvez não seja uma boa característica para um Governo que diz 

trabalhar na perspectiva do social.  

 Eu gostaria que na próxima reunião ampliada essa notícia fosse dada ao contrário - já que 

está prevista para a próxima reunião ampliada a discussão dos Benefícios de Prestação 

Continuada e os benefícios eventuais: que fosse absolutamente desmentida e feita no sentido do 

que o representante do Governo colocava no Grupo de Trabalho LOAS.  

 Gostaria também que o CNAS aprovasse ou apoiasse o que a Patrícia colocou: uma 

resolução no sentido de reafirmar e até de melhorar o que está consagrado na Lei Orgânica de 

Assistência Social.  

    Por fim, gostaria de registrar uma notícia que ouvi no noticiário a respeito de um brasileiro que 

vivia ilegalmente na Inglaterra: ele morreu vítima de AIDS, mas que tinha absoluta assistência do 

Governo Inglês, apesar de viver na ilegalidade. Tenho a impressão que isso tem uma concepção 

de assistência social  um pouco diferente da da brasileira.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Ana Maria. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Depois dessas falas fica até difícil repetirmos o que os 

colegas colocaram, mas estou de pleno acordo com o que foi dito e é lamentável que tenhamos 

essas informações. Isso nos deixa bastante irritados com a forma com que são tratadas as 

questões sociais deste País. 

 O Governo não esperava o número de pessoas - como a Patrícia e outras falaram - que 

estavam escondidas, guardadas muitas vezes no chão, no quintal por não terem as mínimas 

condições de saírem de casa. Então, saíram pelo menos para irem ao médico para receber o 

Benefício da Prestação Continuada. E isso foi um susto e o susto maior será no dia em que o 

Governo resolver fazer um censo para saber quem são as pessoas portadoras de deficiência 

deste País e onde estão. Até agora, tentamos várias vezes que fosse realizado um censo nacional 

e não conseguimos, por não haver interesse em saber quem são e onde estão os deficientes. O 
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número de pessoas que não tem reabilitação, escolaridade e as condições mínimas é muito 

grande. 

 Menos de 1% da população portadora de deficiência - e segundo a Organização Mundial 

de Saúde da ONU é 10% da população dos países do Terceiro Mundo - tem algum tipo de 

reabilitação, seja ela qualquer que seja o tipo. Isso seria um número muito pequeno de pessoas 

que não têm acesso. Com o benefício, isso aflorou com mais tranqüilidade, mesmo sabendo das 

restrições, do per capita, com tudo isso, essas pessoas conseguiram sair de suas casas pelo 

menos para tentarem ir à uma equipe para serem atendidas. 

 Se o problema é esse - pois há muitos - que se encontre formas de se cortar! 

Lamentavelmente, vai se matar uma porção de pessoas pois, com esse benefício, ele teria 

possibilidade de viver mais alguns dias. Não seriam muitos, mas alguns dias sim, porque o 

benefício proporcionou alimentação e uma vida melhor. É lamentável que cheguemos a esse 

momento para dizer que tem possibilidade de que essas coisas que chegam aos nossos ouvidos 

se concretizam. Gostaríamos até de dizer o contrário e que se tratava de um equívoco, mas 

sabemos como é: quando se tem essas informações, já está pronto, falta somente o momento de 

encaminhar. É lamentável que sejamos pegos de surpresa dessa forma.   

 Nós, entidades, vamos nos mobilizar. Vamos dizer ao Governo que não é assim que se 

faz. Se quiser fazer uma revisão, todos podemos fazer uma revisão,  não a façam dessa forma, 

uma revisão baseada no econômico e não nas condições da população. Seria bom que o Governo 

estivesse preocupado em dizer que iria fazer um levantamento para verificar quem são as 

pessoas pobres desse País, incluindo os portadores de deficiência também. Neste caso,  diríamos 

que se está pensando em fazer política em cima da realidade deste País e não o contrário: tenho 

R$ 64.000.000,00 e está se gastando R$ 64.000.000,00 no benefício, mas não é somente esse 

valor pois a pobreza é muito grande.  

 Eu gostaria de concluir dizendo que ficamos surpresos quando ouvimos essas notícias, 

mas, ao mesmo tempo, ficamos  esperando a todo momento que o Governo  nos surpreenda com 

uma novidade como essa ou até coisas piores que podem sair.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o Conselheiro Célio. 
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Realmente, a situação colocada  hoje é bastante 

constrangedora para todos nós, na medida em que estamos  em um Conselho reconhecido pela 

lei como deliberativo. Deliberar e tomar decisões exigem necessariamente  informações sobre o 

fato que está colocado sob nossa responsabilidade, neste caso, o BPC. Temos a informação, o 

acompanhamento desses dados que o Dr. Mulatinho colocava há pouco de quantos têm recebido, 

como tem sido esse crescimento. Entretanto, o Ministério está fazendo estudos a respeito disso, 

preocupado supostamente com as fraudes e também - imagino - com o impacto financeiro dessas 

concessões, desses direitos.  

 A Conselheira Lígia colocava há pouco que, no Ministério da Fazenda - ela, pelo menos, 

não tem a informação - não há estudos de impacto sendo realizados. Parece-me que os supostos 

estudos ficaram restritos ao âmbito do Ministério da Previdência. E, ainda assim, o Secretário-

Adjunto, o Conselheiro Mulatinho, se diz desinformado a respeito da medida provisória. Essa 

desinformação invalida ou inviabiliza o caráter deliberativo desse Conselho. Se ele, que é o 

representante da SAS está desinformado, muito mais desinformados estaremos nós que 

deveríamos receber por intermédio dele as informações mais concretas, mais detalhadas sobre 

essa tal medida provisória que não tenho dúvida nenhuma,  existe, tanto é que já temos até as 

informações de quais seriam os conteúdos, as propostas de alterações.  

 Existe a medida provisória e o Secretário-Adjunto não está informado a respeito dela, mas 

apenas da existência de supostos estudos que sequer foram trazidos para este Conselho,  e nós 

sabemos que a proposta é incluir essa questão na Medida Provisória nº 1.473, que será  reeditada 

no dia l4 de julho. Até ontem não tínhamos reunião marcada para antes dessa data, portanto, a 

medida provisória que era para ter saído neste mês de junho e não saiu por falta de um parecer 

jurídico - a consultoria jurídica está trabalhando sobre ele - iria novamente ser reeditada sem o 

nosso conhecimento.  

 É complicado estarmos vendo que o Governo insiste em desconsiderar este espaço como 

instância deliberativa. E é necessário, para recuperar - porque já está perdida grande parte do seu 

caráter - o respeito a este Conselho,  que hoje seja confirmada essa medida provisória, trazendo-

se a tal minuta que está em estudo para que os Conselheiros tomem conhecimento ou, se for o 
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caso, negada de maneira clara e precisa, afirmada a inexistência dessa medida provisória. Caso 

seja cogitada tal medida,  é fundamental que se assuma, neste Conselho, que ela deve ser 

previamente apresentada e discutida aqui. Se ela existe, ela precise ser trazida ainda hoje. Se não 

existir a minuta, quando ou se vier a existir, ela precisará ser discutida neste espaço, sob o risco 

de estarmos tornando inócua uma reunião como esta e provocando um gasto inútil com a nossa 

vinda, presença, tempo, dinheiro, enfim, toda uma preocupação pública - como os outros que me 

antecederam colocaram - com o sistema de controle social. 

 Nesse sentido, gostaria de solicitar não somente ao Professor Mulatinho - ele ainda não 

retornou - mas também ao Conselho que formalmente solicitasse à SAS esse posicionamento até 

o final do dia de hoje: a confirmação da medida provisória trazendo o texto, ou a negação clara e 

precisa com o conseqüente compromisso de submetimento da minuta quando existir.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Maria José. 

 

 MARIA JOSÉ LIMA BARROSO - Pelos pronunciamentos feitos, já sentimos o quanto pesa 

na sociedade civil a idéia da possibilidade dessa medida provisória. É profundamente 

constrangedor, pois atrás de cada representante da sociedade civil temos as entidades, os 

usuários, toda uma sociedade para dar algumas respostas. E foi importante até que alguém 

alertasse e desse essa informações para que este Conselho fizesse essas reflexões que poderão 

- quem sabe? - influir nessa decisão.  

 Se nós representamos a sociedade civil, a área governamental deverá levar a quem de 

direito essas reflexões. Lamentavelmente, não poderemos nos silenciar diante dessa ameaça que 

paira. Acredito que a informação foi verdadeira pois temos visto outros fatos. Nós, que 

trabalhamos com idosos, nos sentimos profundamente constrangidos, profudamente alcançados 

quando, aliados à área governamental, tentamos resgatar vinte e um anos de luta para 

implementar uma política nacional do idoso. Como ficará essa implantação se essa medida 

provisória vier alcançar e incidir no congelamento da idade? O congelamento de setenta anos fere 

a população brasileira. Aqueles que conhecem o assunto, constatam a indigência da velhice. A 
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velhice deveria significar para o nosso País  o que significa para os outros países: velhice da 

população significa desenvolvimento.  

 Para nós, parece que não há esse entendimento de que viver mais, ter longevidade 

significa isso. Eu até fico constrangida, Sr. Presidente, de ficar tentado fazer essa reflexão por ver 

que não há muito interesse. Observamos que aqui uns estão lendo, outros telefonam e quase não 

está presente a área governamental, mas é o meu dever e vou continuar falando.  

 Sabemos que a política nacional do idoso considera idoso a partir de sessenta  anos. O 

órgão mundial também considera assim. No Brasil, existindo o IBGE, órgão oficial, que aponta o 

Nordeste com sessenta anos, a lei passou com setenta anos. E nos diziam para que nos 

calássemos, porque se falássemos, a LOAS poderia nem passar. E nós nos calamos. Mas de 

tanto silenciarmos, estamos vendo que caímos a cada pedaço. E eu que senti um ufanismo muito 

grande com a implantação da lei, começo a morrer um pouco, porque vejo que não vamos mais 

chegar lá. Não tenho mais idade de acreditar, de sonhar, de ter esperanças. Se acreditarmos e 

essa medida provisória sair?  

Se ela for editada congelando a idade em setenta anos, talvez não me encontre, pois é provável 

que eu me afaste de tudo por não acreditar mais no meu País. 

  Sobre essa possibilidade de não cumprimento da lei, com relação ao congelamento - que 

acho altamente deseducativa, que vai incidir sobre um direito constitucional, sobre uma conquista 

da sociedade -, fico me perguntando: que sociedade é esta e que valor ela tem no momento 

atual? Somos mais de doze milhões de idosos no País, e muitos e muitos - lamentavelmente 

deixei a agenda, pois eu tenho esses documentos - não alcançaram o BPC pelas dificuldades 

inerentes às exigências que se faz.  O idoso deficiente deve ser olhado também como conquista, 

como desenvolvimento. Não se falava jamais sobre ele e hoje já se fala e talvez esse aceno de 

conquista de desenvolvimento tenha ocasionado isto. Mas sabemos que muitas pessoas com 

outras patologias e deficiências não chegam a vinte e um anos.  

 Por tudo isso, eu me sinto profundamente constrangida. A minha esperança de que se 

possa construir e implantar uma política nacional do idoso, se essa medida vier acontecer, 

começa a se esvair. Acho importantíssimo que alguém tenha tido a coragem de soprar para a 

sociedade civil a possibilidade de edição dessa MP. Com esta reflexão, talvez seja possível - já 
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que não chegamos a quem de direito, o nosso Presidente da República, meu companheiro de 

faixa etária pois ele tem sessenta e seis anos e eu, sessenta e cinco anos - fazermos alguma 

coisa, já que não temos voz ou vez de chegarmos até ele para fazer uma reflexão madura e ética 

sobre tudo isso.  

 Mas ele não deve pensar somente nele ou nas pessoas que têm sessenta e seis anos que 

conquistaram um patamar econômico de sobrevida. Temos sempre de pensar no cidadão pobre e 

carente deste País, que se encontram nas regiões mais sofridas, onde não se alcança a 

longevidade de sessenta e seis anos. Acredito que o CNAS - principalmente a sociedade civil - só 

tem uma coisa a fazer: lutar por uma resolução, onde conste  que jamais seja alcançada a LOAS 

naquilo que significa direito conquistado.  

 Desculpem-me se extravasei, mas me sinto profundamente triste, decepcionada e vejo um 

horizonte sem arco-íris para nós que fizemos o V Fórum Nacional e I Fórum da Política Nacional 

do Idoso cheios de esperança, acreditando e apostando nessa política que, daqui para frente, 

tudo iria dar certo. Sinto-me triste, alcançada e - por que não dizer? - envergonhada.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado, Conselheira Maria José. Tem a 

palavra a Conselheira Lígia. 

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Eu gostaria de fazer algumas colocações do outro lado, 

mostrando uma outra visão. É sempre bom que tenhamos um e o outro lado. Em relação a esse 

benefício, realmente, não tenho cópia da medida provisória  nem conhecimento, mas gostaria de 

passar para vocês um pouco de como o Governo toma atitudes que podem parecer uma agressão 

a todas as lutas. Como trabalho no Ministério da Fazenda, o que quero colocar é que, pelo menos 

quanto às medidas que são tomadas num âmbito mais amplo, o que se tem pensado hoje é que a 

maior tragédia para as pessoas pobres, para as pessoas deficientes é o desemprego e a inflação, 

ou seja, é o maior imposto que a pessoa paga porque quem paga mais é quem ganha menos.  

 Então, esse é um dado em que o Governo de fato acredita: ao reduzir a inflação, melhora a 

qualidade de vida das pessoas e trata-se de um fato já constatado. E como, infelizmente,  não 

somos, como o Vandevaldo colocou, a Inglaterra, o berço da industrialização, não temos o seu 
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PIB  nem um país crescendo e o desemprego baixo, os recursos são e sempre serão escassos. 

Têm-se que alocar e selecionar. Você, Celecino, está aqui na Previdência e está vendo a luta do 

Governo para tentar equilibrar contas deste Ministério, fazendo uma reforma em que se coloque a 

aposentadoria pela idade - como é na maior parte dos países e não com quarenta ou cinqüenta 

anos - para que se tenha condições de pagar a aposentadoria dessas pessoas. 

 Entendo que essas medidas tomadas, que não aprimoram o benefício, passando-o de 1/4 

de salário para um salário mínimo, não são porque as pessoas que as estão fazendo ou tomando 

as decisões queiram que fiquem em 1/4 de salário mínimo  ou que não exista o benefício. O fato 

de existir a LOAS e o benefício da prestação continuada é um avanço. Este fórum existe para 

discutir avanços, para lutar por um, dois ou três salários mínimos. Essa é a nossa função: 

lutarmos por isso.  

 Por outro lado, os recursos são escassos e temos que administrar isso de alguma forma. 

Não sei o que vem pela frente, não tenho a cota. Tendo, eu saberia o que fazer. Há algumas 

preocupações e acredito que sejam relativas,  quando não se aumenta de 1/4 para um salário 

mínimo - não estou entrando no mérito dos vinte e um anos ou algo assim - a que  quem teve 

acesso ao benefício continue recebendo o mesmo. Se  aumentar de l/4 para um salário mínimo, 

de repente, não se paga a ninguém. Essas colocações que estou fazendo, Celecino, é por achar 

que temos que ver e ponderar o outro lado. Do que propomos aqui, por melhor que seja, temos 

que pensar - e temos a Comissão de Orçamento e Financiamento - para analisar como vai ser 

financiado. 

 Não estou dizendo que, para isso, tem que se regredir, não são  essas a minha postura 

nem a minha posição. O que estou mostrando é a preocupação que permeia, pelo menos na área 

onde trabalho. O que verificamos no Ministério da Fazenda? O impacto, o desembolso, se vai 

haver recursos, está mais nesse sentido do que especificamente trabalhar ou mudar benefícios. 

Não é bem por aí. Mas se trata de uma área que verifica se os recursos serão suficientes ou não 

para arcarem com esse benefício. Como disse a Mariazinha, são doze milhões de idosos e não 

sei quantos milhares de deficientes. Não têm direito? Têm. Ninguém quer que ele tenha um 

salário mínimo? Querem. Como será feito? O que eu corto ou tiro? Administrar recurso escasso é 

algo muito complicado, não é simples.  
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 O idoso tem menos direito ou o deficiente tem menos direito? Célio, eu gostaria que você 

não brincasse, porque não estou brincando. Você ri porque você não está lá administrando o 

recurso, somente pedindo o recurso. Como eu também, caso contrário eu não estaria há dois 

anos neste fórum. Estaria fazendo o que, como representante do Ministério da Fazenda? Como 

você sabe, não é comum alguém vir aqui todo dia. Venho, vejo e levo a preocupação. O Ministro e 

o Secretário Executivo são conscientes e as pessoas têm consciência do que se passa aqui. Não 

venho aqui para brincar. Não tenho o conhecimento que a maior parte das outras pessoas tem, 

porque  trabalham em outras áreas, mas estou tentando passar para vocês que a preocupação 

que permeia o outro lado não é algo diabólica, que as pessoas sentam e decidem aleatoriamente 

o que será cortado. Se fosse assim, não teriam feito e nem assinado o benefício. Não é verdade? 

 Acho que devemos lutar para melhorar, verificar onde está a medida provisória, o que ela 

contém. Mas, vamos ponderar também o outro lado. Tem recurso ou não? É bom que todos 

tenham o papel na mão para pedirem o que têm direito. Você tem o direito, mas não há o dinheiro.  

 Queria somente deixar essa preocupação, porque acho que o outro lado deve estar 

presente na discussão. Ouço as falas e elas me tocam e vocês não imaginam o quanto. Não 

preciso ir às ruas para ver quantas pessoas têm deficiência, porque tenho inclusive na família, 

qual as suas dificuldades. Não preciso estar lá para ver para isso. São coisas que me tocam. 

Estou aqui e tenho vindo sempre e me proponho a trabalhar dando o que posso. Agora, quero 

mostrar para vocês que existe o outro lado. Quando se senta à mesa com mais treze ministérios, 

descobre-se que há milhares de problemas, e todos são prioridades, porque esse é um País 

enorme, com milhares de pessoas e milhares de pobres. E como vai se resolver? Sempre dando 

um Benefício de Prestação Continuada de salário mínimo? Não necessariamente, às vezes é o 

emprego, o crescimento que resolve. Há outras formas, e cada pessoa pensa de uma forma. É o 

recado que eu gostaria de deixar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o Padre Virgílio. 

 

 PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Eu até compreendo a angústia da Lígia de querer 

defender o indefensável. Entendo que todos nós estejamos diante de um... 
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 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Não é o indefensável, eu entendo que seja a realidade. 

Acho que o indefensável é o irreal. 

 

 PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Como a palavra está comigo no momento, peço que 

você ouça o que tenho a ponderar. Eu nem comecei a falar e você me interrompe. 

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Desculpe-me. 

 

 PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Acho que todos nós estamos diante de um grande 

desafio. É claro que nenhum de nós tem condições de mudar imediatamente, mas, por outro lado, 

temos que ter a coragem de começar a olhar a lógica que preside todo um tipo de afirmação 

dessas.  

 Tudo isso faz parte de uma lógica muito mais ampla, que é uma economia sem ética e sem 

visão social. O que tentamos fazer é lutar para que esse País comece a pensar numa economia 

que priorize de fato as coisas fundamentais e não o dinheiro. Ninguém desconhece a importância 

de que haver mais riqueza no país seja fundamental para que se criem melhores condições 

sociais. Só que não se está dando fazendo a ligação concreta entre a produção da riqueza e as 

necessidades fundamentais à pessoa humana. Ou seja, sem uma visão ética da economia, 

iremos reduzir sempre o problema da assistência a um problema contábil. 

 É isso o que está ocorrendo e é uma questão que nenhum de nós do Conselho tem 

condições de resolver, mas temos condições de erguer a nossa voz política para que outras 

instâncias comecem a repensar essa situação. Enquanto não tratarmos seguridade social como 

direito maior dentro de um quadro de justiça social - que está sendo dificultado por decisões 

políticas da área governamental financeira -, nunca sairemos do impasse. 

 É claro que tem que haver outras instâncias para se conseguir isso. Não serão vocês do 

Ministério da Fazenda, que têm uma posição de execução daquilo que está decidido, pois vocês 

não têm poder sobre as decisões tomadas. Por outro lado, acredito que este seja um fórum 

político no sentido de sempre ampliarmos essa voz e manifestarmos o nosso protesto a essa 
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situação. Então, diante desse quadro de perplexidade e angústia, temos sempre que criar mais 

mecanismos de pressão e denúncias, tendo uma conversa cada vez mais insistentes com as 

áreas responsáveis nos ministérios que podem tomar decisões diferentes. O que não podemos 

deixar é passar em brancas nuvens isso. É preciso fazer uma pressão junto ao Congresso 

Nacional. O que tem que ficar bem claro é que, cada vez mais, o País não tem condições de 

aceitar simplesmente argumentos de que as decisões vão sendo engolidas em função de uma 

visão exclusivamente monetarista e contábil das soluções referentes à seguridade social. Como 

disse, não se trata de questão somente nossa. Eu compreendo a situação da Lígia, quando coloca 

esse tipo de preocupação, por ser o que ela vive no dia-a-dia: decisões que foram tomadas sem 

controle e sem possibilidade de ela fazer mudar. Até compreendo isso, como também nos 

sentimos impotentes. Mas temos que ter a coragem de ver o outro lado, que não é o somente o 

lado contábil das questões. Tem que se fazer uma ponte nova para que possamos refletir sobre 

isso de uma maneira mais profunda  e ampla, senão ficaremos eternamente impassíveis ou 

passivos, aceitando. Ainda não adquirimos a consciência de que podemos transformar as coisas. 

Para isso que foram dadas a inteligência, a capacidade de trabalhar e de negociar com outras 

pessoas para que as coisas se transformem, mudem. 

 Não podemos aceitar simplesmente a realidade como ela é. Ela é a base da nossa 

reflexão e da nossa ação, mas temos que ter capacidade de mudar essa realidade.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos quatro reinscrições e eu pediria aos 

prezados reinscritos que fossem muito objetivos para que possamos ultimar esse tópico, em 

virtude de a pauta ser muito extensa para o dia de hoje. O Dr. Mulatinho dará um aviso. 

 

 HELDO VÍTOR MULATINHO - Eu gostaria de pedir desculpas pelas minhas saídas, e terei 

de fazê-lo novamente, mas elas são decorrentes das coincidências das reuniões do CNAS e  

CNSS, e da qual faço parte também. Terei que estar presente por causa da reeleição da 

presidência mas a Catarina estará aqui anotando todas as questões, por ser a minha suplente, 

para que possamos dar o devido retorno a esta Plenária.  
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 De acordo com o desenvolvimento da reunião do CNSS, pretendo retornar na parte da 

tarde. Muito obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado, Mulatinho. Tem a palavra o 

primeiro reinscrito, o Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu me reinscrevi para levantar outras questões. A minha 

tentativa não é de responder diretamente à Conselheira Lígia, porque entendo que não vem ao 

caso estarmos fomentando esse tipo de diálogo aqui.  

 Mas a questão em que insisto é o caráter de direito que tem o BPC, que referido pelos 

outros que já me precederam, e, portanto, não se trata de estarmos vendo apenas  um lado ou 

pedindo um recurso porque não é uma dádiva, é um direito. Não estamos pedindo. E o que 

reivindicamos - inclusive insisti no outro momento em que eu falava - é o direito de fazer deste 

espaço um espaço efetivamente deliberativo. E, para isso, tem que ter o outro lado, só que esse 

outro lado são as informações de quem está gerindo o processo, de quem toma as decisões. 

Como muito bem colocou a Conselheira Lígia, não é fácil administrar um recurso escasso, e 

sabemos que, mais do que nunca, o Brasil enfrenta uma situação de recursos escassos. É 

exatamente aí que mora a questão. Estamos num contexto de recursos escassos onde decisões 

precisam ser tomadas, prioridades precisam ser dadas e a prioridade que estamos afirmando e 

defendendo como colocava o Padre Virgílio, é fazer da ética e do respeito à vida humana a 

prioridade máxima. Mais até do que algumas questões relativas à estabilidade econômica, do que 

o pagamento da dívida externa, por exemplo, mais até do que o salvamento de bancos. Nós 

afirmamos que isso é mais prioritário. 

 E isso não afirmamos como dogma e sim como questão para discutir, e queremos trazer 

para cá, para, inclusive, ser passíveis de sermos convencidos do contrário. Mas que seja 

discutido.  

 Quanto à perspectiva de que diminuir os recursos seria diabólico ou sádico, seria muito 

ingênuo da nossa parte se pensássemos dessa forma. De maneira nenhuma acredito que o 

Governo Federal tenha essa postura. Acredito, sim, que ele estabelece determinadas prioridades 
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a partir de determinados compromissos que tem,  e discordo desses compromissos e dessa 

postura política. E não pessoalmente, mas a partir de toda uma articulação social da qual fazemos 

parte todos nós, estamos aqui para discutir as prioridades e não simplesmente acatá-las. Por isso 

é que insisto que ainda hoje essa informação sobre a medida provisória deverá ser negada ou 

confirmada pela SAS.  

 O Conselheiro Mulatinho acabou de dizer que ele não podia ficar na reunião, mas a sua 

suplente, a Catarina, estaria tomando notas para que a SAS se posicionasse. Espero que esse 

posicionamento não seja posterior ao espaço de deliberação, porque não basta que sejamos 

informados, precisamos também participar da decisão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Embora possa parecer que estejamos a nos repetir - e 

pode até que seja mesmo -, entendo que o mínimo que podemos ter é a capacidade de 

indignação. Não estamos falando de uma medida provisória que se refere à uma garantia ampla 

de direito, mas que restringe um já mínimo atendimento. É a capacidade de se restringir o que já é 

mínimo. O que estamos o tempo todo colocando são duas questões fundamentais: uma, a falta de 

prioridade do social - e estamos dizendo de diversas formas isso -; outra, a falta de capacidade de 

diálogo com a sociedade civil e com a sociedade política.  

 Não dá mais para as questões relativas a toda a sociedade serem definidas por meio de 

medidas provisórias. Estamos numa democracia que é apenas formal e estamos querendo 

transformar essa democracia formal em democracia participativa. Não basta apenas transferir o 

sujeito das decisões, dizendo que agora são só os deputados. Vivíamos numa ditadura e agora 

estamos numa democracia! Elegemos o presidente, os deputados, os vereadores e estamos 

transferindo para eles as decisões? Entendemos que não. Foram um ganho e uma conquista a 

eleição presidencial e a dos representantes legislativos. Mas isto não basta, não é suficiente e não 

garante a democracia social, política e econômica do País.  

 E a Constituição Federal expressa isso, pois ela entendeu que a democracia tem que ser 

ampliada no País, criando fóruns deliberativos e espaços de participação, como os conselhos, por 
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exemplo. O que estamos querendo dizer é que a decisão não pode ficar na esfera do Executivo, 

por meio de medidas provisórias, negociadas ou com a conivência do Legislativo. Existem 

espaços de democracia, de decisão na sociedade. E, nós, como sociedade civil e política, 

estamos defendendo a Constituição e o nosso direito de tornar essa democracia participativa, de 

influenciar nos rumos deste País. Temos um aparato legal para isso e temos a legitimidade, 

enquanto cidadãos e organizações sociais, de influenciar na vida deste País. Não dá para 

ficarmos aceitando que agora  o palco da decisão política - até usando um pouco de uma 

discussão que a ABONG faz - é o Executivo, medida provisória, com a conivência e a submissão 

do Legislativo. A política se decide ali. Não podemos aceitar  que a Constituição seja 

desrespeitada o tempo inteiro. Quem está no Governo hoje pensa que as relações entre o Estado 

e sociedade devem ser de um jeito e a Constituição determina que seja de outro. O que vamos 

fazer? Mudar a Constituição Federal para que seja do meu jeito e não organizar o Estado e a sua 

relação com a sociedade de maneira a respeitar a Constituição? A Constituição está ruim, vamos 

mudá-la? Vamos mudar a LOAS? O que se está fazendo? O Governo está destruindo todo um 

aparato legal, ou seja, a Lei Orgânica e mexendo na Constituição para poder agir livremente sem 

controle social. Mudam-se as leis para fazer o Estado do seu jeito e não o adapta à uma 

legislação existente que foi fruto de uma discussão!! Não estou nem dizendo que a legislação seja 

algo imutável. Está havendo uma inversão total das coisas. Por ter votado no Presidente, 

assinamos que ele agora decide tudo com medidas provisórias? Não dá para se aceitar isso! 

 O que estamos discutindo? Que a prioridade desse País não é o social porque uma 

“merreca” - uma vergonha que é esse Benefício da Prestação Continuada - vai ser mais reduzida. 

Aprovamos o orçamento para l997 de R$ 3bi e l56 e, apesar de tê-lo feito, sabemos  que isso não 

vai ser viabilizado. Isso representa o quê do orçamento brasileiro? O Brasil não tem dinheiro? É a 

nona economia do mundo, mas a penúltima em distribuição de renda. Dinheiro tem e sabemos 

para onde está indo. Não tem indignação suficiente em relação a isso. Estamos atrás de países 

atrasados como os da África. Somos o país que pior distribui renda e consegue-se ainda, com 

essa miséria total, pegar a porcaria de um Benefício de Prestação Continuada, que atinge um 

mínimo de pessoas, cortá-lo e fazer isso de maneira autoritária. Não tem como ficarmos quietos 

numa situação, por isso ser inadmissível.  
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 Esse tipo de debate vai acontecer no CNAS cotidianamente, por não ser possível 

aceitarmos  essa regra de jogo, em que cada vez se reduz a margem dos direitos sociais e ainda 

se tem uma relação autoritária com os espaços democráticos.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Serei breve. Não entendi bem a fala da Conselheira  Lígia: 

se ela reconhece a existência dessa medida provisória ou a justificou apenas genericamente. Isso 

não ficou claro para mim já que pedimos que, se alguém do Governo a conhece, esclareça sobre 

isso. O outro ponto é o questionamento que fazemos se o locus de discussão no que concerne à 

assistência social é fora do Conselho. Então, gostaria inclusive de ouvir os conselheiros 

governamentais se não há a possibilidade de se buscar a informação, ou seja, confirmá-la ou 

negá-la. Eu gostaria muito que fosse negada e fosse apenas uma mentira de corredores de 

ministérios. Eu ficaria muito feliz com isso e a Mariazinha voltaria a ver arco-íris no horizonte. 

(Risos.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Lígia. 

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Não conheço a medida provisória e não tenho acesso a ela. 

O que sei é o que foi dito aqui, senão poderia te dar algumas informações. O que coloquei foram 

alguns atos que levam a pensar que se faz a coisa somente para prejudicar, e não 

necessariamente é assim que as pessoas pensam e acreditam. De repente, o arco-íris é outro. 

Acho que o relacionamento com o gestor daria um relacionamento mais próximo - o outro lado 

que o Célio tocou e também estou levantando -  para se discutir em bases mais concretas os 

vários programas, o desenvolvimento e que se tenha um feedback melhor.  

 Em relação ao que o Padre Virgílio falou, tenho muitas angústias e também fico perplexa 

com muitas coisas, inclusive com coisas que acontecem aqui no CNAS, como aquela vez em que 

ele não aprovou os recursos para o Pastoral da Criança, inclusive a CNBB. Não entendi, à época,  

por se tratar de recursos para a Pastoral da Criança, um trabalho muito bem feito e não 
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poderíamos fazê-lo no lugar dele, mas o recurso não foi aprovado. Muitas vezes também há 

perplexidade do outro lado, não somente de um. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É uma oportunidade também de se chamar à reflexão sobre a forma 

reiterada e bastante coerente como os  setores decisórios do Governo têm tratado esse Conselho. 

 A medida provisória da Conferência foi editada e ninguém do Governo sabia. Era um 

mundo misterioso e obscuro. Dito aqui nesse Conselho: ninguém ouviu falar e, entretanto, ela 

saiu. Há um lugar onde se discute e se decide sobre assistência, atropelando o Conselho inteiro. 

Não é sociedade civil, mas, um lugar misterioso. A minha fonte sabe o número da sala, mas há 

um lugar misterioso onde se decidem as coisas para sair na medida provisória. E o Governo não 

sabe de nada? A SAS, gestora da assistência social, não sabe que estão mudando a LOAS?!  Por 

que a minuta da medida provisória não saiu em l3 de junho? Por terem ficado com medo de uma 

possível inconstitucionalidade. Só foi adiada por mais um mês. 

 E ninguém sabe de nada, de novo, como na hora da Conferência. Que negócio é esse? 

Por que não há coragem política de acabar com o Conselho de uma vez? Acho que esse fato 

merece uma reflexão: como o Governo tem tratado o Conselho! Isso também a ver com a 

discussão das candidaturas à Presidência  deste Conselho. É uma angústia enorme  estar aqui 

nesse tipo de situação. Vocês, da SAS, não sabem de nada! Vêm aqui anotar e vão tentar 

descobrir onde é o lugar misterioso em que se tomam decisões sobre assistência social.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Sônia, última 

inscrita, e temos as duas propostas para discuti-las e votá-las. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO - Infelizmente tenho que dizer que desconheço a existência da 

medida e o que fiz foi anotar - como o Heldo não estava aqui - e conversarei com ele para que, 

como vocês solicitaram, ele possa ter uma notícia até o final da tarde. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Nesse sentido temos duas propostas: uma 

genérica, feita pela Conselheira Patrícia, propondo que o Conselho se posicione contra a edição 

de qualquer medida provisória que altere o BPC, dando a entender inclusive para melhor - e o 

objetivo não é esse. Então, solicito que a proposta seja mais coerente com o seu pensamento. O 

Vandevaldo foi mais além: não só não a que altere para pior - aqui estou interpretando -, como 

que melhore. Isso pode ser fundido numa só proposta. A proposta do Conselheiro Célio é de 

solicitação à SAS para que até o final do dia haja alguma manifestação no sentido de confirmação 

ou não dessa medida provisória. 

 A Conselheira Patrícia quer refazer a sua proposta ou a  interpretei corretamente? Só que 

se mudaria o termo para não ficar “qualquer proposta que altere” porque aí pode ter qualquer 

sentido. 

 

 MARIA JOSÉ LIMA BARROSO - Presidente, também pedi a resolução do CNAS para que 

fosse deliberado, Governo e sociedade civil, que jamais alguma medida provisória alcançasse o 

que de benéfico existe na LOAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Desculpe-me, Conselheira Mariazinha, eu 

não havia registrado. Então, temos basicamente as propostas na mesma linha. Vamos 

transformá-las numa só para discutir e votá-la? Querem refazê-las, juntado as peças das 

propostas? A do Conselheiro Célio solicita à SAS que até o final do dia tente esclarecer a 

existência ou não da medida provisória. Como a proposta está clara, vamos já votá-la. Vamos 

logo decidir a respeito dessa e voltar para a seguinte. A proposta do Conselheiro Célio é de que a 

SAS, até o final do dia, dê informações sobre a existência ou não dessa medida provisória. 

 Em discussão a proposta do Conselheiro Célio. (Pausa.)  Em votação. Quem 

estiver de acordo com a proposta do Conselheiro Célio permaneça como se encontra. (Pausa.) 

 Aprovada por unanimidade a proposta do Conselheiro Célio. 

 Eu pediria à representante da SAS que levasse ao conhecimento da Secretaria essa 

solicitação e, como a proposta diz, até o final do dia  se tenha uma informação sobre essa medida 

provisória e sobre o que ela trata.  
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 A segunda proposta - que há três propostas mais ou menos no mesmo rumo - eu pediria 

que os proponentes as unificassem numa só, por ser possível, para que passemos à discussão e 

votação. Com a palavra os três proponentes, a Patrícia, o Vandevaldo e a Mariazinha. 

 O Conselheiro Vandevaldo propõe que os três se juntem, discutam o seu teor e tragam à  

Plenária para que possamos discutir.  

 

 ANA LÍGIA GOMES - Somente para eu entender: a idéia é que este Conselho se posicione 

contrariamente a quaisquer tentativas de restrições ao Benefício da Prestação Continuada?  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Essa é a idéia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Não se trata de alteração para melhor ou pior. Aquela resolução do 

CNAS pediu para alterar para melhor. Senão, fica-se incoerente. 

 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- É o que ponderei. Então, está esclarecido. Os 

três proponentes encaminham ao Plenário uma redação, dentro dos princípios que aqui foram 

discutidos e levantados, para que possamos apreciá-la e votá-la. 

 O item seguinte da pauta  é solicitar a discussão junto à SAS em relação aos parâmetros 

sobre o atendimento à pessoa deficiente. Consulto a Conselheira suplente, que aqui está com 

outro objetivo, se ela teria condições de explicar ou se aguardaríamos o retorno do Conselheiro 

Mulatinho.  

 Antes disso, porém, quero tratar de outro assunto, até por que temos aqui uma equipe da 

DATAPREV aguardando para fazer uma exposição. Fui instado por Conselheiro no sentido de que 

- até em função da recente e reiterada decisão - qualquer assunto que envolva questões do 

Conselho sejam primeiro examinadas no âmbito do mesmo, pelo corpo técnico, para que este, via 

comissões, faça um relato ao Conselho para que os Conselheiros tenham uma informação a partir 

dele. A partir desse parecer, possa se pronunciar. Como esse item é o de nº 9 da pauta e ainda 

estamos no nº 5, quero saber a decisão do Conselho. Se for de que mesmo assim vamos ouvir a 
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equipe da DATAPREV, que está acompanhada pela Conselheira Catarina e tem esse objetivo, 

ouviremos. Mas como há esse encaminhamento regimental, eu pergunto aos Conselheiros - até 

para liberá-los ou não dessa tarefa - se o Conselho  segue o que está escrito no Regimento ou se, 

pelo fato de eles já estarem aqui, no momento oportuno, passamos a ouvi-los sobre a questão do 

cadastro.  

 Eu explicaria rapidamente que desde o início da nossa gestão estamos tentando uma 

aproximação com a SAS nesse sentido. Há uma determinação do Sr. Ministro de que haja uma 

base só de informações, inclusive. Houve uma previsão de uma reunião técnica  entre o CNAS, a 

SAS e a DATAPREV, exatamente para cumprir o Regimento, para que, a partir dali, as comissões 

do CNAS fizessem um parecer e encaminhassem aos  seus Conselheiros para que vejam qual a 

posição técnica do CNAS sobre determinado assunto. E, se fosse o caso, haveria uma 

apresentação para os Conselheiros. 

 Infelizmente, isso não possível por diversas razões. Por que está na pauta? Porque o 

ainda então Conselheiro Elizeu solicitou a inclusão desse item em pauta. Quando um conselheiro 

solicita, deve ser atendido e cabe, então, o Plenário encaminhar essa apreciação. Objetivamente 

pergunto: seguimos o que está determinado  no Regimento ou solicitamos a permanência da 

equipe da DATAPREV para fazer a sua apresentação no momento oportuno? Alguma observação 

dos Conselheiros sobre esse assunto? (Pausa.) Não havendo manifestação, a Presidência 

entende que deva ser apresentada ainda hoje? É essa a compreensão? (Pausa.) Então, eu 

pediria aos prezados colegas da DATAPREV que aguardassem um pouco mais para que façam a 

apresentação.  

 Pergunto qual o tempo da apresentação.  

  

 CATARINA SCHUBERT - Em torno de trinta a quarenta minutos. Gostaria de esclarecer 

que o cadastro foi composto pela Secretaria de Assistência Social, com a assessoria da 

DATAPREV para realizar um sistema informatizado. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como o Conselho tem uma parte que é uma 

base cadastral, a intenção é discutir primeiro como os dois lados vêem essa questão; o Conselho 

dá a posição técnica para os Conselheiros e os Conselheiros propõem ou não alteração. 

 A preocupação em levantar essa questão, inclusive um Conselheiro veio me trazer essa 

preocupação, é pelo grau de desinformação, nossa, dos Conselheiros sobre o assunto. 

 

 CATARINA SCHUBERT - Por isso que enviamos o material com antecedência para que 

todos tomassem conhecimento para que nesse momento os Conselheiros já tivessem se 

posicionado. Mas se isso não ocorreu e quiserem em um outro momento, voltaremos.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A ponderação quanto ao horário é que será 

em torno de quarenta minutos. Já são llh20m. Consulto os Conselheiros se se salta para o item nº 

9 e vê essa apresentação ou fazemos outra coisa. 

 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O que estamos pautando é que essa discussão sobre 

documento da SAS, relativo ao portador de deficiência, seja prioridade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Será à tarde a discussão. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Como o José Carlos estará à tarde - ele e eu 

participamos do evento - e o Mulatinho também voltará à tarde, os dois poderão discutir com mais 

conteúdo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sobre a questão dos parâmetros sobre o 

atendimento do BPB? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sim, o que estou colocando é que seria mais uma pessoa 

para contribuir. 
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 CATARINA SCHUBERT - Eu não estava preparada para vir para cá, fui tomada de 

surpresa  pois o Diário Oficial apareceu ontem em cima da minha mesa e vi que era suplente. 

Realmente, não estou preparada para discutir os assuntos aqui colocados. O que o Professor me 

repassou era que você esteve presente e que a Deusina estaria aguardando uma reunião para ser 

discutido esse documento e acataria as decisões do Conselho.  

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - A idéia que imagino é passarmos como vimos - se o 

Mulatinho estiver no momento, ele diria qual foi a intenção. Senão, colocarmos um pouco das 

nossas preocupações, pois temos algumas propostas no sentido de termos uma explicação 

melhor da SAS. Se não for possível agora, que seja numa outra reunião. Mas temos algumas 

questões de como o CNAS participa e se envolve dessa discussão. Se o Dr. Mulatinho não 

estiver, de qualquer maneira se discutiria mas não fecharia, indicando-se uma outra reunião que 

aprofundasse mais.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há uma anuência tácita dos Conselheiros e 

eu convidaria os colegas da DATAPREV e a Catarina para que fizessem a apresentação do 

cadastro.  

 

 CATARINA SCHUBERT - A SAS tem uma preocupação, e como está registrado na LOAS, 

teríamos que ter um cadastro de entidades e organizações de assistência social. Cumprindo o que 

está na LOAS, começamos a fazer um trabalho, inicialmente junto aos técnicos da própria SAS, 

com a preocupação de compor esse cadastro: que tipos de informações precisaríamos para 

cadastrar. A, a partir daí,  passou a ser mais do que um cadastro, dando-nos mais condições de 

analisar e de ver como está se comportando essa entidade em termos de recursos, se está sendo 

bem atendida e como a pessoa está utilizando esses recursos. 

 Não queremos dizer que se trata de um cadastro fechado, perfeito e maravilhoso. Não 

vamos atender a tudo também porque, como vocês têm em mãos, se trata de um volume muito 

grande de informações e não está atingindo todas as áreas, mas, sim, as prioritárias como a 
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criança, o adolescente, o idoso e a família. O objetivo  foi traçado por esse grupo técnico da SAS 

inicialmente. Depois fizemos, juntamente com os representantes estaduais, com as secretarias 

estaduais, alguns conselheiros - não o nacional, mas os conselheiros estaduais e municipais 

também participaram -, algumas modificações e esse material foi enviado a todos os Estados. 

Recebemos colaboração de todas as pessoas e tentamos fazer o melhor possível em termos de 

informações. 

 O objetivo é cadastrar todas as unidades, as entidades e as organizações de assistência 

social, independente de serem ou não registradas, conveniadas ou não. Queremos ter o 

conhecimento do universo, do que existe na área de assistência social.  

 Esse cadastro tem a característica de atingir todos os Estados, portanto, de âmbito 

nacional; está formulado dentro de um sistema modular, tendo um módulo de cadastro de 

entidades de assistência social, outro de Conselhos, outro de fundos e um de atendimento. São 

esses os programados até agora. Futuramente terá o de convênios, um de estatística, que nos 

dará oportunidade de chegar até às pessoas que  estão sendo atendidas, ou seja, teremos o 

nome da pessoa e em que  instituição está sendo atendida. Isso é algo futuro. Qualquer usuário 

poderá utilizar. O CNAS vai  ter acesso, individual ou conjuntamente com o SAS, pois tanto um 

como o outro vão ter ligações. Se uma entidade vier ao CNAS se registrar, ele se registra e nós 

temos acesso a ela, mediante a rede, os Estados e Municípios também terão acesso a isso. 

Futuramente, as pessoas que quiserem poderão acessar na INTERNET, para terem 

conhecimento  de quantas entidades têm, sua localização, quantas pessoas estão sendo 

atendidas, a faixa etária, o período.  

 Ele foi criado em uma plataforma, que é a mais moderna em termos de informática, o 

ORACLE, e estamos aguardando os dados que compõem esse cadastro. Os dados cadastrais 

que estão compostos neste formulário são o de identificação e de endereço da entidade: nome, 

nome fantasia, CGC, se o prédio é alugado e uma série de outras informações cadastrais mesmo.  

 Há uma parte administrativa onde temos os dirigentes, a situação da entidade, a finalidade 

estatutária, as isenções que essas entidades podem ter, a participação delas em fóruns e 

conselhos e se elas realmente estão participando.  
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 Teremos também os históricos: os dos dirigentes, o de isenções e outros. Há uma parte de 

recursos humanos analisando que tipos de recursos humanos estão trabalhando nessa entidade, 

que tipo de formação ele vai ter.  

 Quanto à parte de recursos financeiros, o que ele recebe da área pública - estadual, 

federal, municipal - e os recursos provenientes de doações. 

 E uma parte bem específica na área de atuação de atendimento, com carga horária, faixa 

etária, atividades desenvolvidas pelas entidades com uma determinada pessoa. Pelo menos o 

mínimo na área de atenção à saúde, à assistência social, à educação, à justiça, dependendo de 

cada grupo de população que está sendo atendida.  

 A rede de sistema de informática foi criada de forma a que seja implantado na Secretária 

de Assistência Social um terminal com monitor de acesso, de consulta; nos Estados, teria também 

um servidor no escritório da representação, com dois monitores,  e na secretaria estadual também 

teria um monitor, onde seriam acessados em rede. 

 Os conselhos estaduais poderão acessar e teriam condições de manipular o sistema, 

inclusive acompanhar.  

 Quais os benefícios desse cadastro? Permitirá um planejamento mais direcionado para a 

área de assistência social, fornecendo um conhecimento da capacidade de atendimento, do perfil 

dos órgãos e entidades e um acompanhamento evolutivo desse atendimento, possibilitando uma 

projeção de necessidades e um acompanhamento também da qualidade do atendimento e um 

controle e acompanhamento dos convênios.  

 Em síntese, esse é o cadastro que tentamos criar. Foi apresentado ao Sr. Ministro e S.Exa. 

solicitou que fosse implantado.  

 Quanto à base do sistema, a equipe da DATAPREV que fez para o CNAS trabalhou muito 

em conjunto com o pessoal que estava realizando o trabalho para nós. Então, estão montados na 

mesma base, praticamente têm os mesmos dados de identificação. Como eu disse, o nosso vai 

um pouco mais além. Quem poderia informar aprofundadamente a parte de sistema seria o 

funcionário da DATAPREV. 

 Em síntese, é isto. Infelizmente o equipamento não funcionou. 
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 MÁRCIA TOMITA - Bom dia, meu nome é Márcia e estamos representando a equipe da 

DATAPREV e trabalhamos em conjunto com o sistema do SICNAS. Praticamente, a parte lógica 

do sistema da base de dados foi feita e projetada de forma que elas possam ser a mesma. 

Recentemente, fizemos uma apresentação para o Senhor Ministro e S.Exa. questionou por que, 

como e quando vão poder ser uma única base para que não se tenha que se comprar um 

computador somente para o SICNAS ou somente para o SICNES. A idéia, hoje, é que se trabalhe, 

pelo menos a parte de projeto, juntos e, assim que tiver uma estrutura de rede, trabalhe-se em um 

único sistema, com a mesma base, mas com aplicações distintas,  conforme a necessidade de 

cada área. Por exemplo, a SICNES verá somente a visão do SICNES; se for área da Secretária, 

verá somente as suas informações. No final, teremos um sistema de informações da assistência 

social. 

 A idéia colocada pela Catarina de se tratar de um sistema modular significa que tal sistema 

foi dividida em fases. Hoje, estamos trabalhando na parte de cadastros de entidades, temos 

também a parte de cadastros dos fundos e a parte de cadastros dos conselhos. Isso somente se 

referindo à base de cadastros. Ainda não temos informações sobre o que acontece nos 

conselhos, nos fundos. Esses serão módulos futuros. 

 Mas, em relação à entidade social, estamos já trabalhando de forma a captar as 

informações que são prestadas em cada entidade social. Então, hoje estavam questionando os 

números de idosos, de PPD, de crianças atendidas e isso já estamos absorvendo. Independente 

de a entidade ter ou não convênio, teremos essa informação, não será informação muito 

detalhada, mas é melhor do que nada. Hoje somente temos informações das entidades 

conveniadas e é sobre elas que temos controle. 

 Mas o módulo futuro que estamos prevendo é para conhecer realmente cada pessoa que 

está sendo atendida na entidade e qual o atendimento usado. Inclusive, futuramente, confrontar 

esses dados com os dados do CNIS - que seria o do trabalhador, - que já se tem há um bom 

tempo. Seria conhecer realmente a assistência social no País, independentemente  de ser ou não 

uma entidade formal, legalizada, conhecida legalmente perante a assistência social. Pode ser 

inclusive uma associação ou algo assim, mas queremos conhecer o universo. Por quê? O 

Conselheiro Célio estava comentando que, sem informação, não tem como se tomar decisões. E 
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isso é um fato. E esse sistema vem para auxiliar na tomada de decisões, fazer projeções futuras, 

em qual região e onde gasta-se mais, por que lá tem mais deficiência ou por que em determinada 

região tem mais ocorrência de crianças com deficiência nutricional.  

 Esse sistema vem para ser uma ferramenta de apoio de decisão, para planejar na área de 

assistência social. Como Catarina já falou,  ele foi feito no melhor ambiente que se tem no 

mercado atualmente, apesar de o mercado de informática mudar muito, ou seja, está aberto para 

outras coisas, absorver,  inovar e colocar mais coisas. Vamos dar uma visão geral, fazendo 

inclusive um confronto do que tem no SICNAS com o SICNES - que seria o nosso - verificarmos 

onde se cruzam,  e observarmos que ele, no final, se tornará um sistema único. E vamos 

disponibilizar a informação para o mundo todo, via INTERNET.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro Gilson quer fazer um 

comunicado. Tem a palavra o Conselheiro Gilson. 

     

 GILSON - Diante do desenvolvimento da nossa reunião de ontem, eu me senti de certa 

forma envolvido por um posicionamento. Na realidade, não tinha muito a ver com o meu próprio 

interesse me apresentar perante ao CNAS como candidato indicado pelo Governo. Então, gostaria 

de comunicar hoje ao Plenário que estou retirando a minha candidatura à Presidência do CNAS e 

que isso fosse do conhecimento de todos:  não sou mais candidato à Presidência do CNAS. Se 

isso puder ajudar na composição das chapas, espero que tenham um resultado mais favorável 

para tal.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado, Conselheiro Gilson, está 

registrado. 

 

 MÁRCIA TOMITA - Vamos iniciar a apresentação do SIAS, que seria o Sistema de 

Informação da Assistência Social, um sistema já integrado. Apresentaremos  os objetivos tanto do 

SIAS,  da SAS, quanto os objetivos do SICNES e SICNAS. 
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 Aqui, o nosso objetivo é conhecer o universo das entidades e organizações sociais, 

mediante a criação do sistema de informação que possibilite formulação, implementação, 

acompanhamento, avaliação e reformulação da política da área de assistência social nas três 

esferas. Isso já foi dito, e esse é o objetivo do Sistema SICNAS: automatizar a administração de 

processos e cadastro geral de entidades e controle de subvenções. 

 A característica é que os dois são de âmbito nacional: a diferença é que, enquanto na SAS 

estamos trabalhando com uma distribuição estadual, uma réplica de consolidados no Ministério, 

no MPAS,  no SICNAS os dados estão  centralizados. Aqui, são locais e teremos uma réplica no 

MPAS. 

 

 CATARINA SCHUBERT - O cadastro da Secretaria de Assistência Social está seguindo a 

norma da descentralização, então, vamos ter municípios, Estados e central. 

 

 MÁRCIA TOMITA - O sistema é todo modular e o ambiente, tanto um como o outro, é 

multiusuário aberto. As plataformas também são as mesmas.  

 Aqui temos o nosso cadastro, na legenda: o SICNES abrange bem mais do que o SICNAS 

e logo mais adiante veremos por que o cadastro SICNES é maior. As bases são distintas hoje, 

com módulos de fundo, de conselho e também a parte de capacidade de atendimento. Ali temos a 

parte de administração de processos - já um módulo implementado -, controle de subvenções. O 

módulo futuro, representado pelo vermelho, tem a parte gerencial que seriam as informações 

consolidadas. A partir daqui, ele vai ser uma ferramenta que vai auxiliar no planejamento da área 

de assistência social.  

 Como já falamos, prevê-se o módulo que vai conhecer quais as pessoas que estão sendo 

atendidas por essas entidades. E na parte do SICNAS  há o módulo futuro, que seria o controle de 

importações, e automatização de emissões de resoluções.  

 Veremos com mais clareza esses módulos. As partes de identificação são iguais; a de 

endereço também é comum. Com relação à parte administrativa, alguns pontos são comuns. Na 

parte de dirigentes na SAS temos informações mais detalhadas, enquanto aqui  não. A área de 

atuação, tanto de uma quanto a da outra, são iguais; a parte de situação, só que aqui há os 
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registros em outros órgãos das entidades, as finalidades estatutárias, as partes de isenções que a 

entidade obteve e a participação em fóruns. Tanto um como o outro mantêm informações de 

históricos, pois é a partir dos históricos que se pode fazer uma projeção, coletar dados 

estatísticos. A parte de recursos humanos e financeiro é onde temos o valor do quanto é gasto.  

 A base de dados fica aqui, e se encontra logicamente integrada e tem um padrão para, 

quando for feita a estrutura e esta estiver adequada, que se possa ligar essas bases que hoje 

estão distintas. E teremos o SIAS, uma base única,  com suas aplicações: o CISNES, o SICNAS e 

os módulos futuros que, inclusive, podem ter aplicações com a aplicação da INTERNET, utilizando 

a mesma base de dados e, daí, teremos um sistema único.   

 Como seria a parte de redes? Temos a parte local da rede, com um servidor que se 

comunica por meio de uma malha para o MPAS, onde estarão as informações centralizadas. Mas 

localmente cada Estado tem suas informações e com a réplica no MPAS. A SAS e a SICNAS têm 

a visão do Brasil como um todo e o SAS e os conselhos estaduais têm apenas as informações 

locais.  

 Essa é a apresentação que finalizamos e entraremos na parte do sistema.  

 Como a base de dados está sendo usada no ORACLE e a instalamos no notebook, 

demora um pouco para carregar e pedimos um pouco mais de paciência.  

 Também temos um sistema de segurança e usamos uma senha para que possa acessar 

todos os dados. Agora ele está inicializando a base de dados, colocando no ar e ele é todo padrão 

Windows. 

 Neste caso fizemos um menu de acordo com o que se usa: parte de manutenção, 

consultas, relatórios, tabelas, utilitários, teclas de atalho e outros. Iremos inicializar pela parte de 

manutenção, pois é a forma como entraríamos no primeiro processo. Dividimos em entidades, 

conselhos e fundos. Vamos acessar a parte de entidades e entrar no cadastro, como se fosse o 

primeiro processo que fôssemos ver.  

 Temos a barrinha de controle, que é comum a todas as telas, com as informações e a 

parte de identificação. O código é fornecido pelo próprio sistema, o nome da razão social, nome 

de fantasia, o tipo de unidades, se mantenedora-executora, se executora, o município, o CGC, a 

data de fundação e outras informações que venham a completar inclusive a parte do SICNAS que 
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não é tão abrangente. A parte relativa à sua localização  que seria a parte de endereços e a 

pessoa que deu as informações das entidades. Então, aqui tem também a parte de dirigentes, que 

são dados mais específicos em relação ao SICNAS. Clicando aqui, acessaremos as informações 

daquele respectivo dirigente; aqui temos  informações mais detalhada em relação ao dirigente, à 

sua identificação, o seu endereço e os dados profissionais. E aqui obtemos uma geral em relação 

ao dirigente. Isso é comum tanto para o conselho, para o fundo, quanto para entidade, todos têm 

essas informações para os dirigentes, gestores e conselheiros. 

 Tem a informação também de finalidades, que seriam as finalidades estatutárias de cada 

entidade, com o nome da entidade, as finalidades estatutárias em relação ao ano também, tudo 

isso temos no histórico.  

 Quanto à parte de situações, veremos, mais ou menos, o perfil da situação de cada 

entidade ao longo do tempo: se ela foi desativada, se foi impedida de operar e por qual motivo. 

Neste caso, temos o perfil da entidade, mas não temos a parte de histórico dessa entidade. 

Entrando em “entidades”, ao teclar o ‘a’, temos a informação administrativa e, dentro dela, temos 

os todos registros daquela determinada entidade como, por exemplo, se quisermos informações 

somente de entidades, teremos as informações de conselhos estaduais, com os registros da 

secretaria com os respectivos períodos de expiração; a parte de decretos - municipais ou 

estaduais ou federais - com os números e as datas.  

 A parte de representação formal da entidade como, por exemplo, se tem participação, se 

representa em algum fórum, tudo isso já está em forma de tabela. Temos os fóruns, os conselhos, 

todos cadastrados previamente. 

 Na parte de recursos financeiros, quanto a entidade está recebendo em campanhas e bens 

de serviços e, aqui, o total em determinado ano. A parte de recursos humanos mostra o quanto 

ela gasta em recursos humanos. A parte de isenções mostra  se ela obtém de isenção de energia 

elétrica, o percentual e em que ano obteve a isenção. Na parte de legislação consta se ela 

conhece essas legislações. 

 Quanto à parte de atendimento, talvez essa informação venha a atender a vocês do 

Conselho em relação a números. Por exemplo, temos aqui uma entidade chamada Creche 

Medalha Milagrosa, que oferece os atendimentos de abrigo, creche e asilar dependentes, o ano e 
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qual a sua capacidade de atendimento, e o valor realmente realizado. Aqui temos que, para o 

atendimento abrigo, ela realizou um total de 38 atendimentos, então, se teria mais ou menos o 

valor. Se fosse PPD, teríamos as informações sobre o PPD e o valor que ele atendeu em 

determinado ano. As informações são sempre amarradas ao ano.  

 Além dessa parte de atendimento, temos quais as atividades que se executa em relação 

àquele atendimento. Então, em relação ao atendimento abrigo, ele oferece todos esses tipos de 

atividades, sempre amarrados a um determinado ano. E também há a parte de qualificação de 

recursos humanos. Quais as pessoas qualificadas para o atendimento abrigo? Elas têm o 

magistério e o segundo grau. Isso é uma base de teste, não se trata de algo real.  

 Não vamos passar em consultas e iremos direto aos conselhos, que são as informações 

de cadastro, com informações do conselho, do código oferecido por um dos sistemas, o município, 

qual a esfera do conselho, as informações de identificação, de endereço e a pessoa responsável 

pela informação. Temos também as informações dos conselheiros daquele conselho. Consta 

também que foram solicitadas determinadas informações e por qual órgão, a descrição do cargo 

de que quem pediu, se conselheiro ou presidente e, no caso de presidente, se foi nomeado ou 

indicado. Entramos na informação de cada conselheiro ou mesmo do presidente. São mesmas 

informações do dirigente. 

 Tem ainda se esse conselho tem vínculo  e com qual órgão. Vamos verificar, pois 

guardamos essas informações. Por exemplo, esse conselho de Goiânia tem vínculos com esses 

órgãos. Há a parte também de planos anuais e, nesse determinado ano, ele teve a parte do plano 

anual e do período e se esse plano foi aprovado ou não. Não temos o valor aqui. Esse conselho 

não tem a parte de histórico ainda.  

 Demos uma geral do sistema em relação à parte de cadastro e à do atendimento, tanto de 

entidade como de conselhos. A parte de fundos, não vou me estender muito, mas ela se 

assemelha também à de conselhos. 

 Ali temos também outros módulos de consulta, de relatórios. No caso de entidades, 

discriminam-se as consultas mais comuns. Alguém liga e pergunta qual a entidade que poderia 

fornecer o serviço de PPD. Nós informamos o serviço de PPD ou do abrigo, creche e colocamos 

qual o atendimento e acessamos as entidades, no caso, o abrigo. Escolhe-se o tipo de 
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atendimento, e agora o sistema vai consultar quais as entidades que oferecem esse atendimento. 

Em relação ao abrigo, temos essas entidades. Se quisermos saber o endereço, buscamos as 

informações sobre a entidade, qual a sua capacidade, as atividades executadas e tal. Tratam-se 

das mesmas informações quando estamos incluindo a informação em relação à capacidade de 

atendimento. Trazemos a localização de UF e de municípios. 

 A parte de consultas, dividindo-se por finalidade estatutária, por registro, por UF. Temos 

aqui todas as entidades - no caso, a base está vazia - que têm a finalidade de promoção da 

integração das pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária. Então, o sistema lista todas 

as entidades que têm essa finalidade. Se alguém quiser fazer um estudo, está tudo registrado. 

Temos  as consultas mais comuns,  que seria a parte de registro. Suponhamos que só queiramos 

saber quais as entidades com esse tipo de registro: conselho estadual de assistência social. 

Listamos todas as entidades que têm o registro “conselho estadual de assistência social”.  

 Temos a parte referente a relatórios, a qual não pudemos carregar no notebook porque 

ficou muito pesado, mas da mesma forma que está a parte de manutenção de consultas, tem a 

dos relatórios. Inclusive todos os relatórios estão parametrizados, podendo-se escolher por UF, 

por atendimento, por registro e por aí vai.  

 A parte de tabelas, são tabelas que utilizamos na lista de valores. Temos  tabelas 

genéricas como a configuração, formação profissional, função, legislação. Na tabelas de 

entidades, temos as atividades, os atendimentos, os fóruns de que ela participa. Quanto à tabela 

da LOAS, se vier modificações, pode-se atualizar  e facilmente alterar, conforme for a definição. 

Então, todas as tabelas estão abertas para atualização, como modificação da lei, por exemplo. 

 Fornecemos uma visão geral do que seria o sistema. Todas essas tabelas são passíveis 

de modificações, podendo-se alterar, incluir ou excluir. Se o interesse for o público alvo, pode-se 

clicar a parte de crianças, o período de atendimento; se a intenção for saber quais as entidades 

que possuem isenção de imposto ou de IPTU, clica-se a parte rubrica. Se quiser fazer uma 

projeção em relação ao financeiro, tem como se fazer pois esse item foi contemplado nesse 

primeiro módulo. Na verdade, são dois módulos que estão sendo feito conjuntamente: 

cadastro e atendimento. 
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 Finalizamos a nossa apresentação, apresentando nossas desculpas por ter sido muito 

corrida. No geral o sistema é esse. A idéia é ter um sistema que, no futuro, será único: tanto as 

informações da SAS, quanto as do SICNAS. Coloco-me à disposição para perguntas. 

 

 CATARINA SCHUBERT - Em termos de operacionalização, já enviamos esse material aos 

Estados, via escritórios de representação e estes comporão lá uma equipe estadual. Os parceiros 

dessa equipe estadual são os conselhos, as secretarias estaduais de assistência social e o 

escritório de representação.  

 Terá também uma equipe municipal, composta pelo representante da prefeitura, conselho 

municipal e secretaria municipal de assistência ou congênere. Como vai ser aplicado? Cada 

Estado decidirá como será a aplicação. Poder-se-ia fazer uma fórmula e remeter para eles mas, 

como estamos no processo de descentralização, cada Estado ou município sabe como deverá 

fazer a coleta desse material. Nos municípios será somente coletado mediante o formulário, que 

será enviado ao Estado, para o escritório da secretária, e lá será digitado o material. A partir daí, 

será alimentado aqui na SAS-Central e teremos a visão em termos de Estado, não teremos a 

visão a nível municipal. Mas nada impede de acionarmos a rede direta ao Estado e o Estado nos 

fornecerá os dados, bastando relacionar o nome do município e receberemos os dados de acordo 

com as nossas necessidades.  

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Alguém gostaria de algum esclarecimento?  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Primeiramente, gostaria de parabenizar a equipe que 

trabalhou no material, que me parece estar muito bom e na direção que estávamos esperando 

para que seja feito o controle. Gostei do pouco que vimos neste momento. 

 Na comparação que foi feita entre o SICNAS e o SICNES, uma das diferenças que me 

pareceu importante para nós, do Conselho, é a participação dos conselhos e fóruns, que está 

prevista no cadastro de entidades e não estaria presente no SICNAS, pelo menos por ora. E como 

vocês estão colocando que é possível incorporar novos módulos num determinado sistema, tanto 

num quanto no outro, pela compatibilidade, uma das questões é ver se é possível incorporar 
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naquele sistema, já que essa informação vai estar disponível nesse sistema, para que no 

momento que formos fazer a avaliação de qualquer certificados e mesmo a registros de entidades, 

possamos obter essa informação de imediato. 

 Uma outra questão também relativa ao SICNAS é que o controle de subvenções está 

colocado como incumbência do mesmo. Não tive contato com o sistema de maneira mais 

detalhada, mas eu gostaria de saber se esse módulo já está colocado no sistema ou se trata de 

módulo futuro como estava demarcado em vermelho. Só que no modelo colocado ele estava em 

azul, como se já instalado. 

 

 ROGÉRIO CARVALHO - Eu poderia responder ao Célio da seguinte forma: a questão do 

controle de subvenções é ainda aquele controle feito das subvenções até l993. Hoje é feita 

apenas a prestação de contas, então, várias entidades que ainda não fizeram a prestação de 

contas, estão fazendo essa prestação de contas. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Por meio do sistema é feito esse controle? 

 

 ROGÉRIO CARVALHO - Sim, na realidade é feita somente a baixa das subvenções que 

foram concedidas.  

 Quanto aos fundos, quando estamos propondo a integração dos dois sistemas, na 

realidade será uma base única de cadastro, com vários módulos e esses módulos todos terão 

acesso de acordo com o nível de segurança. Então, o próprio Conselho vai ter acesso aos dados 

da Secretaria, como ela também terá acesso aos dados do Conselho. Essa funcionalidade será 

definida à medida que houver necessidade dos órgãos envolvidos. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Célio, a Ana Lígia tem uma questão de ordem de 

encaminhamento. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - São mais perguntas de esclarecimentos. Somente para organizar, 

podíamos fazer as questões de esclarecimento, mas o que eu queria mais ter em discussão era 
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que tivéssemos um outro momento para que tomássemos conhecimento do sistema. Estamos 

fazendo agora e, em segundo, num momento conturbado. Acredito que vocês perceberam as 

condições de a nossa própria cabeça conseguir se concentrar. Juntando-se esses dois fatos e 

uma terceira: sou coordenadora da Comissão de Normas do CNAS, juntamente com o Célio, o 

Manuel, o Vandevaldo, e isso tem muito a ver conosco e com o trabalho dessa comissão. 

 Eu gostaria de solicitar ao Conselho, como encaminhamento, que a Comissão de Normas 

se atenha mais sobre esse documento, sobre a apresentação que foi feita - sei que o Conselheiro 

Célio fez algumas anotações. Gostaríamos de discutir com mais calma, com vocês e talvez com 

mais esclarecimentos,  num outro momento - dentro da linha de organização que o Celecino 

colocava, segundo a qual quando as coisas viessem para o Conselho, elas passassem pela 

Comissão afim para que a Comissão já trouxesse determinadas questões colocadas para que o 

debate ficasse mais rico. E esse assunto tem a ver com a Comissão de Normas e com a 

Comissão de Política também, que a Patrícia coordena. Gostaríamos de nos debruçarmos um 

pouco, pensar até algumas questões para racionalizar, inclusive verificar se há algum paralelismo, 

o que podemos fazer, juntos, para ajudar tanto um como outro. Sem dúvida, é um trabalho muito 

importante e eu entendo que a SAS cumpriu a competência dela na construção desse cadastro. 

Tenho perguntas a fazer, por exemplo, o art. 9º da LOAS  trata da inscrição das entidades nos 

conselhos municipais, como fica isso e como podemos racionalizar e melhorar essa questão? 

 Estou fazendo o encaminhamento, se todos concordarem, mas sem querer que as 

pessoas parem de fazer as perguntas. 

 

 CATARINA SCHUBERT - Nós realmente mandamos o documento com antecedência e 

esperávamos que já tivessem visto. Mas retornaremos à conversação, isso é apenas uma 

apresentação para vocês e tem que ser bem mais discutido e avaliado.  

 Queremos dizer que os conselhos estaduais e municipais têm participado na discussão, 

nos Estados. Então, muitos já conhecem esse material  e já estão solicitando que iniciemos o 

cadastramento.  
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - O encaminhamento proposto pela Conselheira Ana Lígia é 

que essa questão fosse discutida com mais profundidade na Comissão de Normas, e eu estou 

propondo que façamos o agendamento desse momento, aproveitando a presença de vocês. As 

outras questões que poderíamos estar discutindo seriam mais ricas nas comissões. Concordo 

com ela.  

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Célio, talvez pudessem discutir as três comissões. Tem uma 

parte, por exemplo, da Comissão de Política, que pega a questão conceitual; outra, trata da 

questão do financiamento das entidades, dos quadros que rebatem na questão da Comissão de 

Financiamento. Então, acho que poderiam as três Comissões, em separado, fazer aquele 

processo que foi feito com a proposta da NOB e da política nacional. As três Comissões analisem, 

juntam-se os seus pareceres e faz-se o parecer do CNAS.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem a palavra a Conselheira Mariazinha. 

 

 MARIA JOSÉ LIMA BARROSO - Eu gostaria de parabenizar a SAS e a DATAPREV por 

esse trabalho tão importante, pois não poderemos mais trabalhar sem termos dados para 

comparação, para projeção ou proposição de alguma coisa. E nessa oportunidade a ANG 

agradece ao nosso colega Moroni, que teve um trabalho exaustivo para nos fazer um 

levantamento de l.200 asilos. Com esse trabalho montado pela DATAPREV, será tudo mais fácil e 

vai nos possibilitar o conhecimento para que se possa trabalhar melhor. 

 Muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não havendo mais nenhuma pessoa inscrita, 

agradecemos à SAS, por intermédio da Catarina, e à equipe da DATAPREV a apresentação do 

cadastro. Vamos combinar uma data, com o Conselho reunido ou separadamente ou com as 

comissões reunidas ou separadamente, para que se aprofunde nesse processo para que os 

Conselheiros obtenham uma melhor clareza do que está acontecendo e qual será o fruto.  
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 Eu fui chamado ao Gabinete e não sei se houve algum debate. As duas preocupações 

básicas e iniciais - poderia até ter deixado para um outro momento, mas somente para aproveitar 

a presença de todos - referem-se à questão da alimentação dessas informações e, segundo, à 

utilização da própria  base de que o CNAS já dispõe. Como isso está previsto nesse processo? 

 

 CATARINA SCHUBERT - Como o senhor não estava aqui, a base é a mesma, tanto o 

Rogério quanto o Marcos, que elaboraram esse sistema, se preocuparam que fosse a mesma 

base e que esse casamento possa já acontecer. Finalmente, acho que se eles  integrarão e muito 

bem. 

 Quanto à manutenção - que o senhor tinha falado e foi a preocupação que o Ministro 

também demonstrou -, queremos iniciar logo e veremos se, até dezembro, teremos um grande 

número de entidades já cadastradas e, a partir de um ano, a atualização dos dados já existentes. 

A manutenção, depois do cadastro feito, da entidade que se apresentar ou ao CNAS ou às 

Secretarias ou à nossa representação será incluída no nosso cadastro. 

 

  PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma vez agradeço a todos ligados ao 

cadastro. Já são 12hl5m e eu consulto o Plenário se interrompemos para o almoço e retornamos 

às l4h.(Pausa.) Só gostaria de lembrar que tenho um compromisso pessoal no início da tarde mas 

já passei a pauta para o Conselheiro Vandevaldo e, tão logo termine o meu compromisso, eu 

retorno à reunião.  

 Muito obrigado.  
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PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Na pauta de hoje à tarde, temos os 

seguintes pontos:  o primeiro, seria a questão dos parâmetros da concepção em relação ao 

portador de deficiência; o , seria o relato das comissões;  o terceiro, o grupo de trabalho CNAS-

CONANDA; o quarto, o grupo de trabalho de assessoramento e acompanhamento das 

conferências municipais e estaduais de assistência social; o quinto, o orçamento interno do CNAS 

para 1998;  o sexto, o calendário de 1997;  o sétimo, os informes; e o oitavo, os informes da SAS, 

conforme ficou combinado ontem com o Heldo Vitor Mulatinho que, em cada reunião do CNAS, a 

SAS teria um momento para informar suas novidades.  

 Eu havia entendido que a discussão desse primeiro ponto da pauta necessitava da 

presença da SAS. É isso, Patrícia? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que poderíamos esperar um pouco até que os 

representantes da SAS cheguem. Se eles não chegarem, creio que vale a pena pelo menos 

conversarmos a respeito. Vamos aguardar para ver se eles chegam. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Podemos passar para o ponto seguinte: o relato 

das Comissões de Política, de Financiamento e de Normas. Vamos começar, ouvindo a Comissão 

de Política. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Vou falar um pouco sobre a Comissão de 

Política, não no sentido de dar informes sobre os trabalhos realizados, até porque  a realização de 

trabalhos da Comissão vai passar por uma discussão que faremos durante o debate da proposta 

da SAS com relação aos portadores de deficiência. Por que estou dizendo isso? Porque, para 

discutir a questão da política de assistência, precisaríamos de um acompanhamento maior das 

questões relativas às políticas que estão sendo desenvolvidas na SAS. Esse canal não está se 

concretizando a ponto de podermos discutir essa política.  

Então, eu gostaria de passar essa  discussão da Comissão de Política e  fazer 

uma ponte com a discussão do documento da SAS. Eu queria esperar um pouco nesse sentido, 

porque a continuação do funcionamento dessa Comissão passa pela discussão do documento da 
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SAS também. Por isso prefiro que deixemos para discutir a Comissão de Política depois. Não que 

ela se resuma na discussão do documento da SAS, mas a discussão do documento da SAS vai 

levar também a uma discussão do documento da Comissão de Política. Ainda não conversei  

sobre isso com a Aninha, mas acho que estamos precisando pensar melhor em uma forma de 

articulação da Comissão de Política com a Comissão de Normas e pensar em estratégias,  porque 

é muito difícil discutirmos questões hoje postas pelo grupo de normas separadamente de uma 

discussão geral de política de assistência. Então, acho que devemos começar a pensar em como 

articular esses grupos, porque não dá para discutir essa participação das entidades, a questão de 

registro, separado de uma discussão geral de políticas de assistência.  É uma Comissão - tenho 

dito isso várias vezes - que está com dificuldades de trabalhar. Primeiro, porque não há uma 

definição clara da política de assistência social. Não temos documento formal, no qual nos 

basearmos e discutirmos.  

A questão das ações pontuais que têm sido desenvolvidas pela SAS, a despeito 

de uma política nacional colocada, também tem dificultado. Acho que precisamos pensar um 

pouco no formato que essa comissão terá, porque ela está tratando de assuntos pontuais dentro 

da política: o que está acontecendo, na prática, em nível de ação governamental. Mas está 

complicado e estamos agindo dessa maneira.  Não quero entrar mais nesse debate, porque acho 

que o documento da SAS ilustrará as dificuldades e dará encaminhamento a esta Comissão. Eu 

gostaria que pensássemos juntos em um formato para essa Comissão, pois toda vez que vamos 

dar os informes sobre a Comissão de Política, há um certo vazio. Quando há tarefas claramente 

definidas para a Comissão de Política, ela vai, faz e traz. Ela não tem uma rotina preestabelecida 

porque não tem uma demanda quotidiana. Então, quando surge uma tarefa ou uma questão 

específica, a Comissão discute. Só que não conseguimos unir essa discussão com uma discussão 

maior de política de assistência. Temos que começar a pensar em como daremos conta disso, se 

essa Comissão tem condições de fazer isso, e caso tenha, quais os instrumentos necessários 

para  fazê-lo. 
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PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Entende-se que não é bem um informe 

da Comissão, mas sim uma problematização do funcionamento da Comissão. O Moroni está 

inscrito. 

 

 JOSÉ ANTONIO MORONI - Em nível de proposta, a Comissão de Normas tem  agora a 

questão da oficina, que abrange os arts. 3º e 9º da LOAS,  mais a questão jurídica, e isso diz 

respeito às atribuições da Comissão de Política. Na verdade, está nas duas comissões.  

Em nível de coordenação, a coordenação de política tem participado dessas 

discussões também.  Não sei se seria nesse período em que a Comissão de Normas está 

desenvolvendo todos esses estudos, pensarmos em fazer as reuniões da Comissão de Política no 

mesmo dia da reunião da Comissão de Normas, onde as duas comissões participariam dessas 

discussões. Depois, cada uma debate sua parte específica. Realmente, as duas comissões estão 

tratando da mesma questão e seria bom para o andamento dos trabalhos juntarmos essas duas 

Comissões. Por exemplo, nessa relação público e privada, e quanto aos outros documentos que 

venham ser estudados, que essas duas comissões participem de uma reunião conjunta, no 

mesmo dia e, em outro período, cada uma faz a sua reunião específica. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Além dessa discussão do documento da SAS, que é um 

documento que foi pautado para a Comissão de Política discutir, existem muitos rebatimentos no 

Grupo de Normas sobre esse documento da política de portadores de deficiência. 

 A proposta de cadastro diz respeito ao grupo de normas com certeza, mas se a 

Comissão de Política não estiver participando dessa discussão, será uma confusão. Esse 

cadastro é fundamental em qual concepção? De que maneira esse cadastro dá visibilidade para a 

questão da assistência? Como podemos ter elementos de formulação e avaliação de uma política, 

a partir desse cadastro? Então, essa Comissão tem de discutir questões mais concretas, porque 

senão vai ficar discutindo política de maneira geral e abstrata. Quando vêm coisas específicas, a 

Comissão discute, mas é uma comissão que não pode discutir isoladamente das outras. Não há a 

menor condição de acontecer isto. 
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 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Ainda mais agora que estamos preparando a oficina e 

seria interessante, como o Moroni falou, que a Comissão de Política participasse dessa 

garimpagem que estamos fazendo, inclusive com o documento do Prof. Vicente Faleiros. Depois, 

abriremos a discussão para o Conselho. Seria interessante isso. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Então, como fazemos? Combinamos alguma 

coisa? A Ana Lígia não está presente. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que podíamos decidir por pensar em uma proposta, 

em que a Comissão de Política possa estar se articulando com as demais, em nível de questões 

pontuais. Creio que a Comissão de Política deve fazer uma proposta e conversar com as outras 

comissões para ver como articular essa proposta de participação conjunta, porque estou sentindo 

o esvaziamento dessa Comissão. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - A Comissão de Política fica encarregada de fazer 

essa proposta e passar às outras comissões. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Concretamente, já podíamos marcar uma reunião, 

porque essa discussão já começou na Comissão de Normas. Tenho impressão de que, na nossa 

próxima reunião, continuaremos essa discussão. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Fazemos uma proposta e iremos, concretamente, 

discutindo as questões que foram pontuadas pelas comissões, que têm rebatimento direto com a 

Comissão de Política. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais alguma coisa sobre a Comissão de Política? 

Entendo que a Comissão de Política quer fazer uma discussão mais completa, com a presença da 

SAS na reunião de hoje, juntando a outra questão, que está pendente,  sobre os portadores de 

deficiência. Podemos passar para a Comissão de Financiamento? 
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 JOSÉ ANTONIO MORONI - A Comissão de  Financiamento só precisa aprovar a 

resolução. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Há uma resolução que vocês receberam, que o 

Enéas ou o Moroni podem apresentar para aprovarmos ou não. 

 

 JOSÉ ANTONIO MORONI - Trata-se da Resolução nº 108. Na verdade, o Conselho já 

tomou uma decisão na reunião extraordinária passada e colocou em forma de resolução. 

Confesso que foi muito difícil fazer essa resolução, pela própria dinâmica que foi a aprovação do 

orçamento. Todos têm a Resolução? Creio que seria bom lermos esta Resolução. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Acho que sim, porque  ela foi distribuída aqui e seria bom 

que fosse lida. 

 

 JOSÉ ANTONIO MORONI - O Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e o 

inciso VII do art.23, da Resolução nº 66, de 02 de maio de 1996, em conformidade com a 

deliberação da Reunião Extraordinária, realizada no dia 05 de junho de 1997. 

 Considerando que é competência do CNAS apreciar e aprovar a proposta orçamentária da 

Assistência Social, encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 

Coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 

 Considerando que, pela primeira vez, a proposta orçamentária se pauta, ainda que em 

parte, no Plano Plurianual (1996-99) para a Assistência Social, bem como nos planos estaduais e 

municipais de Assistência Social, o que representa um avanço significativo. 

 Considerando que a proposta encaminhada pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social teve como base o Projeto de Lei da Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

1998, e que em termos de valores nos Serviços Assistenciais representa  R$ 758.348.753,00 

(setecentos e quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e 
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três reais) e no Benefício de Prestação Continuada R$ 1.505.329.388,00 (um bilhão, quinhentos e 

cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais), Anexo 1. 

 Considerando que o Ministério da Previdência e Assistência Social encaminhou, a nível de 

histórico, juntamente com a proposta do Ministério, a proposta orçamentária elaborada pela 

Secretaria de Assistência Social, que teve como base o Plano Plurianual (Lei nº 9.276, de 09 de 

maio de 1996), que representa em termos de valores nos Serviços Assistenciais R$ 

1.650.960.496,00 (um bilhão, seiscentos e cinqüenta milhões, novecentos e sessenta mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais) e nos Benefícios de Prestação Continuada R$ 

1.032.380.180,00 (um bilhão, trinta e dois milhões, trezentos e oitenta mil, cento e oitenta reais), 

Anexo 1. 

 Considerando que na Deliberação nº 233, página 37, do Relatório Final da I Conferência 

Nacional de Assistência Social recomenda um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do 

Orçamento da Seguridade Social para a Assistência Social. 

 Considerando que a proposta Orçamentária, apesar de prever aumento de metas, não 

previu aumento de per capita, além de estar defasado em termos inflacionários, encontra-se 

também defasado em relação aos custos de atendimento. 

 Considerando que a proposta orçamentária não prevê a alteração do per capita do 

Benefício de Prestação Continuada, conforme Resolução nº 40 do CNAS, de 26 de março de 

1996 e alteração da idade, conforme o art. 38 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 

8.742/97). 

 Resolve: 

 Art. 1º - Por unanimidade, rejeitar, de forma global, a proposta orçamentária de 1998 na 

área da Assistência Social, encaminhada pelo Ministério da Previdência Social. 

 I - Aprovar, por unanimidade, a rubrica o Benefício de Prestação Continuada, contida na 

proposta do Ministério da Previdência e Assistência Social, devido ao fato da projeção do número 

de beneficiários a ser atendido estar mais ajustado com a realidade. 

 Art. 2º - Recomendar ao Ministério da Previdência e Assistência Social a proposta 

orçamentária encaminhada à CORFI/MPAS pela Secretaria de Assistência Social no que se refere 

aos serviços assistenciais, por estar mais adequada às necessidades dos usuários. 
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 Art. 3º - Recomendar ao Ministério da Previdência e Assistência Social que, além do 

aumento de metas, é necessário ter aumento do per capita para as entidades conveniadas. 

 Art. 4º - Recomendar à Secretaria de Assistência Social a atualização dos critérios de 

transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para as Unidades da 

Federação, estabelecidos pela Resolução nº 196 do CNAS, utilizando-se os dados fornecidos pela 

PNAD/1995. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Entendo que não está em discussão o conteúdo 

da Resolução, mas sim se a Resolução corresponde ao que foi decidido na última reunião. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Pelo que posso perceber na pág. 18 do nosso documento, 

que consta da Ata que aprovamos hoje pela manhã, rejeitamos integralmente a proposta 

orçamentária de 1988 encaminhada pelo Ministério. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Alguma observação sobre a Resolução? 

 

 ENÉAS ÁVILA - Eu queria somente consultar o Moroni se, no caso do art. 2º, o termo 

correto a ser usado seria “recomendar ao Ministério da Previdência a proposta orçamentária 

encaminhada à CORFI”?   

 

 JOSÉ ANTONIO MORONI - Na Reunião do Conselho, ficou decidido “recomendar” que o 

Ministério assuma essa proposta. Essa proposta veio em nível de histórico, por isso colocamos 

que ela foi encaminhada à CORFI, em nível de histórico. Havia uma proposta oficial do órgão 

encarregado, que é essa proposta que foi rejeitada integralmente. Então, foi aprovado o que se 

refere ao Benefício de Prestação Continuada dessa proposta oficial. Quanto ao restante, 

recomenda-se ao Ministério que ele assuma nos serviços assistenciais a proposta da SAS, que 

atualize o per capita e a questão da atualização dos critérios. O termo acordado na Reunião foi 

“recomendar ao Ministério”.  

  



 66 de 106

 ENÉAS ÁVILA - A minha consulta é no sentido de questionar se a recomendação não 

daria margem ao Ministério de não considerá-la. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - A nossa competência é aprovar a proposta orçamentária. 

Não podemos incluir determinadas coisas na proposta orçamentária, podemos recomendar que 

eles incluam para que ela seja aprovada. Por isso essa expressão. Também acho que ela seja 

pouco incisiva, mas faz algum sentido dentro dessa idéia de que vamos aprovar; quem formula a 

proposta são eles. 

 

 ENÉAS ÁVILA - Não seria acatar?  

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Não cabe a uma resolução do CNAS determinar 

que eles acatem, nós recomendamos. 

 

 ENÉAS ÁVILA - É só uma questão de interpretação. Quis colocar isso para deixar bem 

claro que... A minha preocupação é que é pouco incisivo, como bem disse o Célio. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais alguma observação sobre a Resolução? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Agora qual o procedimento? Volta para a SAS, com 

essas recomendações? 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Agora vota-se. Se aprovada, é publicada no Diário 

Oficial e manda-se para a SAS também. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Só para não haver dúvida, estamos votando o texto, o 

conteúdo já foi votado na reunião passada. Estamos julgando a redação. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sim, mas estou perguntando sobre a 

operacionalização prática disto. Quando saberemos se foram aceitas ou não essas 

recomendações? 

 

 ENÉAS ÁVILA - O prazo para apresentar proposta do Executivo ao Legislativo é 13 de 

agosto. Nesta data, saberemos o que saiu, de forma oficial, para a assistência social, no 

encaminhamento ao Legislativo. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Ontem, quando foram apresentados os dois 

candidatos da área governamental, fiz dois questionamentos: um deles em relação à leitura que 

cada um faz da LOAS, o que acho muito importante, porque se uma pessoa não conhece a lei que 

regulamenta um determinado organismo, não tem cabimento. Imagino que eles saibam disso. A 

segunda questão, que era até mais importante que a primeira, era qual seria o empenho daquelas 

duas pessoas e o lobby que fariam para aprovação dessa proposta orçamentária na Secretaria de 

Orçamento e Finanças. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - José Carlos, entendo essa questão que você está 

levantando. Mas eu gostaria que discutíssemos a Resolução e a aprovássemos para que 

continuássemos a reunião, porque senão não votaremos a Resolução e começaremos um novo 

tipo de discussão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Mas a Resolução já foi votada, não? 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Não. Ainda tem que ser votada. 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sim, o texto. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais alguma observação sobre o texto da 

Resolução? Se não há, podemos votar? Quem estiver de acordo com a Resolução como está 
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levante o braço. (Pausa.) Então, está aprovada por unanimidade. A Comissão de Financiamento 

tem mais alguma questão a tratar? 

 

 JOSÉ ANTONIO MORONI - Só a título de informação, Enéas, faça um relato sobre o 

acordo com a UNICEF. 

 

 ENÉAS ÁVILA - Moroni e eu fizemos, parece-me, uma quinta reunião com a UNICEF na 

semana retrasada, e os acertos finais para a confecção do acordo foram acertados entre o CNAS 

e a UNICEF. 

 Elaboramos uma última proposta, que está nas mãos deles, e faremos uma 

última reunião para acertar a preparação para a assinatura do acordo. Todos os itens passíveis de 

discussão foram abordados. Existem apenas alguns detalhes em relação ao CNAS, que irá 

oferecer todo o apoio material e logístico e por parte da UNICEF, a contratação de um consultor e 

de um assistente técnico.  

Em relação à proposta inicial, evoluiu bastante no sentido de a UNICEF aceitar 

também a contratação de um assistente. Eles iam apenas contratar um consultor e, agora, um 

assistente também. A forma de elaborar o trabalho também foi afinada. O produto final deste 

trabalho será submetido ao Conselho, mas é uma confecção de três documentos: um sobre a 

própria pesquisa que será feita; outro será um guia de todas as informações estatísticas ou não, 

pertinentes à assistência social no Brasil; e um último, que é um manual de elaboração de 

orçamento para a assistência social, num período previsto de seis meses. Esse acordo se refere 

apenas a uma primeira etapa de um trabalho que pretendemos fazer ao longo do tempo, de forma 

mais aprofundada, e essas etapas estão previstas no corpo do próprio acordo. Será uma pesquisa 

de amplitude maior, com variáveis e indicadores sócio-econômicos que melhor representem a 

necessidade da assistência social, cujo objetivo final, além de conhecer essa base, é a elaboração 

de um orçamento mais ajustado com a realidade. 

 Tenho a impressão de que, dentro de dez dias, esse acordo estará assinado, 

segundo minhas previsões. Tenho uns detalhes para acertar com o Moroni, em relação à própria 

redação do acordo, mas creio que, daqui a dez dias, deveremos estar assinando-o. 
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 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais alguma observação sobre a Comissão de 

Financiamento? Podemos passar para a Comissão de Normas? O Manoel começou a falar sobre 

o documento do Prof. Vicente Faleiros e podia explicar melhor isso, em nome da Comissão de 

Normas. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - A Comissão de Normas, sentindo necessidade de 

definir alguns paradigmas da LOAS, como filantropia, entidade de assistência social, entidade 

beneficente de assistência social, começou a pensar no que isso representa na prática. Uma 

dificuldade que temos é que a LOAS não possui um regulamento específico, no qual todos esses 

paradigmas com os quais trabalhamos estejam definidos. E temos uma dificuldade prática quando 

analisamos os processos: o que é o assessoramento do qual a LOAS fala?  

Amadurecemos isso até chegarmos à  idéia de contratar um especialista e 

chegamos ao nome do Prof. Vicente Faleiros, para fazer um trabalho como sinalização, a fim de 

trabalhar todos esses paradigmas. Daí surgiu a idéia da oficina. Primeiro, contratou-se esse 

trabalho, feito e elaborado pelo Prof. Vicente e sua equipe. Mas, ao longo da feitura desse 

trabalho, houve uma interação com a própria equipe de normas, discutindo pontos, até a 

apresentação do produto final. Esse trabalho está conosco hoje e estamos estudando-o, para dar 

prosseguimento a esta oficina, onde todos esses assuntos serão colocados à baila.  

Por outro lado, há outras pessoas interessadas, como o Prof. Celso Barroso 

Leite, que ofereceu gratuitamente ao Conselho um paper sobre esses assuntos. A Conselheira 

Dora conseguiu junto aos advogados Ives Gandra Martins e Edivaldo Brito - sendo o primeiro da 

área tributária, tanto pai quanto filho - que pensassem sobre o assunto.  

Um outro trabalho que pretendemos realizar é sobre a legislação de assistência 

social, desde a Lei nº 1.453, que trata das subvenções sociais. Então, pretendemos fazer um 

estudo sistemático disso, o que irá demandar a contratação de profissionais ou de um grande 

profissional para dar a idéia do arcabouço jurídico com o qual trabalhamos, porque a Comissão de 

Normas, que é responsável por isso, tem dúvidas até em relação a isso. Trabalhamos com o que 

achamos ser o arcabouço jurídico em vigor, e recomendamos que a própria equipe de análise 
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trabalhe com ele. Já estamos fazendo isso há algum tempo, interagindo também com a 

consultoria jurídica do Ministério, às vezes com um resultado não muito satisfatório.  

Enfim, a Comissão de Normas está nesse caminho, tentando esclarecer essas 

coisas para termos um trabalho mais limpo e dinâmico. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Na última reunião, foi entregue a todos os conselheiros o 

documento do Prof. Vicente Faleiros. É importante que aqueles que não fazem parte da equipe de 

normas leiam o documento como preparação para a oficina que está sendo organizada pela 

Comissão. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mandem sugestões. A Comissão de Normas está 

aberta a qualquer conselheiro que queira discutir. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Além dos documentos citados pelo Manoel, o conselheiro 

José Carlos encaminhou à Comissão de Normas, e também foi enviada pela Secretaria Executiva 

uma segunda cópia, de um parecer da Consultoria Jurídica da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, trazendo alguns esclarecimentos que contribuem na mesma direção dos demais. Esse 

parecer também está sendo analisado pela Comissão e foi incorporado ao pacote geral de 

subsídios. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Esse documento do Prof. Faleiros não foi 

encaminhado para os suplentes. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Foi encaminhado para todos. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CAlDEIRA - Não o recebi. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Depois você fala com o Moroni. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Depois eu telefono para  

você; talvez possa ter chegado nesses dias. 

 

 PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Há mais alguma informação sobre a Comissão de 

Normas? Passaremos, então, ao ponto seguinte: grupo de trabalho CNAS-CONANDA.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - No documento geral, págs. 95/96, todos encontrarão um 

documento que é fruto da primeira parte do trabalho, e que foi colocado aqui, em outra 

oportunidade. 

A Comissão de articulação entre o CNAS e o CONANDA conta com o apoio da 

UNICEF, que está colocando à nossa disposição dois consultores: Dr. Vicente Faleiros e Dr. Mário 

Volpi, ambos trabalhando para levantar subsídios que dêem condições aos dois Conselhos de 

firmarem conjuntamente determinadas resoluções que definam a inter-relação. A Comissão é 

formada pela Conselheira Ângela, do MEC, por mim, do Movimento de Meninos de Rua do CNAS, 

e pela Conselheira Valdete, do CFESS, em nome do CONANDA - estamos esperando um 

segundo nome do CONANDA, que ficou de indicar, mas ainda não está definido. Neste primeiro 

momento, os dois assessores estiveram com a Comissão e com a Secretaria Executiva, com a 

presença do Secretário-Executivo, José Antônio Moroni, e da Daniele, da Coordenadoria de 

Políticas, discutindo a demanda dessa Comissão de articulação e apresentando um primeiro 

levantamento sobre essa inter-relação. 

Este documento que vocês têm em mãos já é uma segunda elaboração dos dois 

assessores, procurando traçar todo um histórico e todo um marco teórico que dê condições de 

localizar as diversas posições existentes nessa inter-relação. Em cima disso, os assessores 

elaboraram, conforme vocês encontrarão na pág. 105, um questionário que está sendo enviado 

aos Conselhos dos Direitos das Crianças e de Assistência Social dos Estados, para que eles o 

respondam. Esse trabalho será organizado pela assessoria, com o apoio da Daniele, e, 

juntamente com um levantamento bibliográfico, estará subsidiando essa discussão. É importante 

que os Conselheiros o leiam, para que possam estar inteirados de uma discussão que será trazida 

a este plenário, assim que avançada.  
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Sugiro, inclusive, que este questionário, que está na pág. 105, seja respondido 

individualmente por cada conselheiro. Por quê? Porque, no texto anterior, foram levantadas as 

posições, as contradições, enfim, qual o suposto conflito existente na relação entre o Estatuto e a 

LOAS. E o questionário pede que os conselhos se posicionem a respeito. Ora, mais do que 

nunca, é importante que este Conselho, que será um dos que se posicionará, tenha clara, de 

saída, a sua posição. Então, sugiro, como um exercício, que cada conselheiro responda  esse 

questionário. Como está colocado no documento, à pág. 102, a continuidade da reflexão está 

posta, ainda estamos em meio a um trabalho. 

No início de agosto, retomaremos os trabalhos num segundo momento, quando 

já poderemos ter um primeiro resultado desses questionários, e os pesquisadores estarão dando 

continuidade nessa mesma direção. Se o Moroni tiver alguma coisa a complementar ou alguém 

quiser colocar alguma questão... 

 

 MONEL VERAS NASCIMENTO - Temos de entregar esse formulário, depois de 

respondido, na Secretaria? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - A idéia de respondê-lo foi minha, não tinha sido colocada 

pela Comissão. Propus isso mais como exercício para que cada um tenha clara a sua posição. 

Mas seria uma idéia interessante para podermos fazer uma leitura das posições do Conselho.  

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Dever de casa então. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Mandem para a Secretaria Executiva. Todo o 

suporte operacional desse grupo de trabalho é do CNAS, porque o CONANDA, hoje, não tem 

estrutura técnica. Então, a base desse trabalho estará no Conselho. 

A UNICEF se dispõe, depois de concluído esse trabalho, a ajudar em termos de 

publicação e reprodução. Sobre a questão da UNICEF - esqueci de colocar isso antes -, é um 

acordo de cooperação técnica que, por enquanto, abrange dois pontos: o do financiamento e o do 

CONANDA-CNAS. Pode haver outros pontos.  
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Acho que é importante para o Conselho manter essa ligação com a UNICEF, 

não só pela questão operacional de consultorias nesse nível, mas para podermos expandir ainda 

mais o raio de atuação do próprio Conselho. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Esse questionário já foi enviado aos Conselhos, 

para saber qual a posição de cada um quanto a essas questões?  Você está propondo, como 

exercício, que cada conselheiro o responda. Mas como a pesquisa pretende obter a posição do 

Conselho? Uma coisa é obter a posição dos conselheiros que formam o Conselho, porque vocês 

receberiam as respostas individuais, tabulariam, etc. Outra coisa é obter a posição do Conselho, o 

que exige um discussão, um consenso. Não entendi bem o que vocês esperam, se é a resposta 

dos conselheiros ou a do Conselho. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Foi proposto que a pesquisa trabalhe com o 

levantamento da posição dos Conselhos de Assistência Social dos Estados e dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes. 

A idéia de que cada conselheiro respondesse não é da Comissão, foi uma 

sugestão, como exercício. Ela não servirá para dar continuidade à pesquisa.  

A posição do CNAS deverá ser tirada a partir de discussões em plenário do 

próprio Conselho. Se os conselheiros acharem que esse exercício faz algum sentido - é uma 

proposta minha para que possamos fazer uma primeira vista-d'olhos nas posições individuais -, 

mas esse levantamento não tem, de forma alguma, caráter de validade. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Acho que você poderia pensar em uma pesquisa 

que levantasse a posição dos conselheiros a respeito de algumas questões, até porque a posição 

dos conselheiros daria um indicativo da posição dos diferentes grupos dos quais esses 

conselheiros participam. Mas está respondida a minha questão. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Piola, na carta encaminhada aos Conselhos, 

colocamos a informação de que esse questionário deve ser discutido e debatido em uma reunião 
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plenária do Conselho. Senão, às vezes, manda-se apenas para um conselheiro ou para a 

Secretaria Executiva e a resposta acaba não refletindo a posição do Conselho. Sabemos que há 

uma limitação. Todo mundo consegue, por meio do questionário, ver qual a posição mais 

avançada, qual está mais de acordo com o ECA ou com a LOAS, todos conseguem identificar 

isso. E a tendência, geralmente, é colocar essas posições, por pensar que esta é a resposta certa, 

esta é a que eles estão querendo. Então, há essas questões metodológicas e, quando formos 

fazer a leitura, temos que fazê-la nas entrelinhas dessas resposta. Por isso há algumas perguntas 

subjetivas, para conseguirmos pegar essas contradições. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Há mais alguma observação? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Mais uma questão a esse respeito: o CONANDA 

está trabalhando na Conferência dos Direitos da Criança, conforme está colocado no folheto que 

todos receberam; e essa questão da relação com a assistência social, segundo a conselheira 

Valdete, é um dos pontos que está sendo bastante polemizado nas conferências dos Municípios e 

dos Estados já realizadas. Esta será uma das preocupações do CONANDA na Conferência, que 

será realizada nos dias 17 a 20 de agosto, e estará sintonizada com as preocupações postas no 

documento. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Na Primeira Conferência da Criança, lembro que 

estivemos presentes e distribuímos um texto do CNAS e uma carta, colocando algumas sugestões 

para a Conferência dos Direitos das Crianças. Não sei se seria apropriado pensarmos em uma 

manifestação do CNAS a esse respeito. Uma carta ou algum documento nesse sentido, para ser 

distribuído na conferência. Talvez o Célio e a Ângela, que estão acompanhando esse trabalho, 

pudessem pensar em uma minuta e, na próxima reunião, pudéssemos discutir. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Alguém gostaria de contestar essa 

sugestão do Moroni? 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Só para acrescentar, espero que esse 

documento recupere essa iniciativa, faça um certo histórico do trabalho conjunto entre CNAS e 

CONANDA. Porque acho que é uma iniciativa muito importante, que pode servir de estímulo para 

que os conselhos estaduais também promovam essa integração. Essa é uma maneira de estar 

prestando conta dos trabalho. É um documento que pode apresentar questões a serem discutidas 

na Conferência, mas que também pode recuperar isso. Informar, para quem ainda não sabe, que 

há GT CNAS-CONANDA, qual o propósito desse GT, até onde ele trabalhou, porque isso serve de 

referência para os Estados e Municípios também buscarem essa integração. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Entendo que a proposta foi aceita pelo 

Conselho. Foi sugerido que o Célio e a conselheira Ângela assumissem a responsabilidade de 

elaborar esse documento. Alguém se opõe a isso? Passaremos ao quarto ponto: grupo de 

trabalho de assessoramento e acompanhamento das conferências municipais e estaduais de 

assistência social. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Antes de dar os informes sobre o último 

trabalho produzido por este grupo, eu gostaria de fazer uma breve recuperação do processo 

desencadeado até o momento.  

Foi escolhido um grupo de trabalho, composto por alguns conselheiros, que 

elaboraram e definiram um temário geral e subtemas. Esse temário com o tema central, subtemas 

e proposta de desenvolvimento do subtemário foi apresentado na reunião do CNAS. A reunião 

ampliada do CNAS aprovou o temário central, a proposta de desenvolvimento apresentada e 

referendou que o CNAS, além de realizar um evento nacional para fechar o processo de 

conferências estaduais e municipais, desse apoio às conferências municipais e estaduais. Esse 

apoio teria como propósito principal a condução única do processo de conferências. Então, o 

CNAS seria o coordenador desse processo de conferências. Isso foi acordado na reunião 

ampliada com todos os presentes.  

Com o intuito de dar uma unidade a esse processo e não de colocar uma 

camisa-de-força no processo de conferências municipais e estaduais, criamos um grupo de 
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trabalho que, a princípio, teria representantes de cada Comissão, já que o temário envolve 

normas, com a participação da Secretaria Executiva.  

Num primeiro momento, entendemos que uma forma de dar unidade a esse 

processo de conferências é delimitar um pouco o temário de discussão. Se ficar muito aberto, os 

Estados e Municípios podem dar mais ênfase a um tema e deixar outro descoberto. Ficaria difícil 

de sistematizar e poderíamos ter vazios na discussão da política de assistência. Então, num 

primeiro momento, adotamos a dinâmica de que cada Comissão do CNAS sugerisse pontos de 

discussão, para que levássemos às conferências municipais e estaduais. Fizemos um exercício, 

em que elencamos algumas perguntas. Pensamos inicialmente em um modelo de perguntas que 

fossem norteadoras dos debates das conferências municipais e estaduais. Depois de uma 

discussão mais aprofundada, entendemos que não estávamos satisfeitos com o roteiro proposto e 

que seria interessante convidarmos algumas pessoas para nos ajudar a pensar um pouco mais a 

respeito.  

Então, realizamos uma pequena oficina, com a participação da Profa. Carmelita 

Yazbech, do grupo de seguridade social da PUC, e da Profa. Berenice Rojas Couto, que 

participou do processo de discussão e assessoramento da descentralização e municipalização, 

para nos ajudar a discutir o roteiro, verificar se ele podia ser melhor elaborado, se estava 

inteligível e acessível para as pessoas. Passamos um dia inteiro discutindo aquele roteiro e 

entendemos que, para facilitar a discussão, não deveríamos fazer um roteiro em forma de 

questionário, mas sim de linhas gerais de abordagem tema a tema. Discutimos cada subtema do 

temário geral e fomos definindo quais os aspectos mais importantes a serem abordados, para 

conseguirmos chegar a um quadro ou a um diagnóstico de como se deu o processo de 

implantação da LOAS, o processo de descentralização, de controle social, já que o objetivo das 

conferências é avaliar a política nos níveis nacional, estadual e municipal. Coube a mim e à Ana 

Lígia sistematizar essa discussão, organizando um roteiro que seria apresentado à Presidência. 

Esse roteiro seria encaminhado aos conselhos municipais e estaduais e às secretarias de 

assistência social como subsídio do CNAS para as conferências estaduais e municipais.  

Quero deixar claro que as conferências têm autonomia e adotarão esse roteiro, 

se assim acharem melhor. O roteiro não impede que os Estados e Municípios que tiverem um 
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acúmulo de discussão maior avancem nesse roteiro, considerando que alguns Municípios farão a 

conferência pela primeira vez, outros farão pela segunda e há aqueles que farão pela terceira. 

Então, para os Municípios que farão a conferência pela primeira vez e que mudaram os 

Secretários de Assistência Social, esse roteiro serve para se localizarem. Mas os Municípios que 

acharem que esse roteiro é muito simples ou limitado para o acúmulo de discussões podem 

avançar. É um patamar mínimo de discussão que estamos propondo. Então, esse documento foi 

elaborado para a Conferência de Assistência Social.  

Fizemos uma introdução, explicando o contexto no qual as conferências são 

realizadas, que temário foi proposto, retomando que foi uma decisão para dar uma unidade no 

processo de conferências. A decisão de que o CNAS elaborasse um tema e desse condução foi 

tomada pela reunião ampliada de 23 de abril. Lembramos que o tema principal é o sistema 

descentralizado e participativo da assistência social - construindo a inclusão - universalizando 

direitos. Lembramos também quais os subtemas: I - Conjuntura e Assistência Social; II - Avaliação 

da Política de Assistência Social; III - Sistema Descentralizado e Participativo - organização e 

controle social; IV - Orçamento e Financiamento da Assistência Social nas três esferas do 

Governo. Explicamos como os subtemas se articulam com o tema geral.  

Lembramos também que as conferências devem estar procurando o caráter 

paritário e deliberativo, estamos pensando em algumas coisas que fazem parte do regimento das 

conferências. E optamos em separar cada tema e explicar, sugerir e propor que tipo de 

abordagem deve ser dada a cada um deles. Não sei se devemos  ler o que foi proposto. Estou 

basicamente explicando o processo de formulação e o formato que demos ao manual de 

discussão. Não sei se é o caso de lermos o que foi proposto para cada tema.  

Para finalizar a apresentação do modelo, depois de sugerir a abordagem tema a 

tema, damos orientações com relação ao relatório final, solicitando que as conferências estaduais 

façam relatórios, que seriam sistematizados pelo CNAS para que tivéssemos um documento final 

a ser discutido no Encontro Nacional de Assistência Social em dezembro. Estamos pedindo 

apenas os relatórios das conferências estaduais, porque não temos condições de verificar 

relatórios de todos os Municípios. A idéia é ter um retrato dos Estados nesse processo. 

Reafirmamos a importância da existência desses relatórios, porque é uma maneira de 
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sistematizar. Reafirmamos também os prazos de encaminhamento dos relatórios, porque se eles 

chegarem muito em cima da hora, não teremos capacidade de sistematizá-los. E sugerimos uma 

proposta de relatório para o qual temos a capacidade de sistematização. Porque se houver uma 

variedade muito grande de formatos de relatórios, teremos que procurar de relatório em relatório 

pontos em comum. Por isso sugerimos um modelo bem simplificado de relatório, a fim de 

podermos sistematizar. Portanto, a importância desse processo de dar unidade na discussão e 

unidade no relato da discussão é para que possamos começar o Encontro Nacional de 

Assistência Social já com um diagnóstico, que servirá de referência para a discussão nesse 

encontro. Ou seja, para que possamos ter o mapa da assistência social, feito pelos Municípios e 

Estados, e, baseados nesse mapa, podermos discutir em nível nacional.  

Quanto ao modelo de relatório, propomos basicamente que haja dados de 

avaliação qualitativos e quantitativos. Achamos importante que esse dado seja expresso 

quantitativamente, se for possível. Basicamente, é para apresentar as conclusões obtidas em 

cada tema. Não é para transcrever todo o debate, mas sim a conclusão tirada de cada tema e as 

proposições e encaminhamentos sugeridos. Por exemplo, se na discussão de financiamento 

conclui-se que houve certos entraves, deve-se dizer quais são os entraves e quais os 

encaminhamentos propostos pela conferência para superar aqueles obstáculos. De preferência, 

localizar o sujeito responsável por aquele encaminhamento. Que a proposta seja objetiva e diga 

quem é o responsável: que a SAS faça isso, que o CNAS faça isso ou que a Secretaria Estadual 

encaminhe isso, para que as pessoas percebam  que há responsabilidades e sujeitos que devem 

encaminhar tais coisas. Quer dizer, há um esforço para que haja objetividade na discussão e no 

relato da discussão.  

Também acrescentamos nesse manual o calendário de conferências, lembrando 

alguns prazos. No final, apresentamos o grupo de apoio que elaborou essa proposta: Ana Lígia, 

eu, Vandevaldo, Fátima e Moroni, com o apoio da Coordenação do CNAS, da Prof. Carmelita e da 

Prof. Berenice.  

Não sei se devemos ler o encaminhamento, mas mesmo que não o leiamos 

hoje, acho que todos os conselheiros devem fazer uma leitura, com muito cuidado, desse manual. 

Ele foi recebido agora, as pessoas não tiveram oportunidade de lê-lo. À exceção dos membros do 
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grupo de apoio, os demais conselheiros o receberam hoje, então não tiveram tempo de dar uma 

olhada. Mas acho que é importante fazermos, talvez na próxima reunião do CNAS, um debate 

sobre esse roteiro, porque certamente nós, conselheiros, seremos convidados a participar dos 

conselhos estaduais. Da primeira vez, isso aconteceu e é bem possível que aconteça agora. Por 

isso é importante que os conselheiros estejam dominando, de alguma maneira, esse roteiro, 

porque seremos facilitadores das conferências estaduais. Seria bom que debatêssemos essas 

sugestões para podermos ter uma participação nas conferências estaduais de acordo com o que 

estamos orientando. Estamos propondo uma orientação aqui e, na conferência, não podemos ser 

contrários ao que propusemos.  

Para concluir, entendemos que essa é apenas uma primeira etapa. Corremos 

bastante para fazer esse primeiro documento no sentido de estar subsidiando - porque algumas 

conferências estaduais já estão sendo elaboradas - e para que ele fosse distribuído o mais rápido 

possível, a fim de que as pessoas pudessem se nortear. Mas entendemos que temos de fornecer 

outros subsídios. Estamos selecionando publicações, oferecendo uma bibliografia, em termos de 

artigos e livros, que as pessoas possam consultar ou ler, não só para o processo de conferência, 

mas no cotidiano; ou seja, oferecer material de reflexão às pessoas. Nossa próxima discussão 

será no sentido de operacionalizar proposta de elaboração de caderno de texto, como foi feito na 

primeira conferência. Pretendemos também convidar pessoas que possam escrever sobre o 

temário, sobre o financiamento, como a descentralização está ocorrendo. Oferecer artigos não só 

de caráter teórico, que fomentem a reflexão, mas também convidar pessoas que tenham 

experiência prática, para relatar a experiência que viveram e que avaliação fizeram dela. A idéia é 

organizar esses cadernos de texto o mais rápido possível, para que possam circular e servir de 

material de apoio para as conferências.  

Por fim, entendemos que precisamos dar uma certa formalidade a esse grupo. A 

partir do momento em que a reunião ampliada decide que o CNAS conduzirá o processo, 

precisamos nos organizar internamente para dar esse apoio que oferecemos e que nos foi 

solicitado. Então, devemos ter uma organização mínima. Devemos criar um grupo de trabalho, 

chamado Grupo de Trabalho de Assessoramento e Acompanhamento, formado por pessoas 

responsáveis pelo processo. Propomos que seja aprovada hoje a estruturação formal desse grupo 
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de trabalho. Precisamos também discutir se a composição será a inicialmente pensada ou se 

iremos revê-la. A princípio, o grupo seria composto por um coordenador de cada Comissão - não 

sei se deveria ser necessariamente coordenador, temos de pensar nisso. Lembrando que dever 

haver uma interlocução constante desse GT com o plenário; quer dizer, o GT vai formulando e 

trazendo para o plenário, para que não haja uma separação entre esse GT que está 

assessorando o processo, sem discutir em conjunto. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Patrícia, a composição era um representante de 

cada Comissão da Sociedade Civil e um representante de cada esfera do Governo: municipal, 

estadual e federal. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MELO - É verdade. Então, a minha proposta é que, na 

próxima reunião, possamos debater isso, no sentido de entrar no conteúdo, porque é uma forma 

de começarmos a pensar melhor, coletivamente, no conteúdo do processo de conferência. 

Poderíamos definir, agora, se realmente devemos ter esse grupo de trabalho formalmente 

constituído e se mantemos a composição inicialmente pensada ou se a revemos. Seria bom que 

saíssemos daqui, hoje, com essas deliberações. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Alguém gostaria de pedir algum 

esclarecimento para a Patrícia? 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Patrícia, se deixarmos isso para a próxima 

reunião, que será realizada no final de julho, e esse documento for encaminhado somente em 

agosto, haverá muito pouco tempo para você receber uma resposta no dia 30 de outubro. Acho 

que vocês estão dando muito pouco tempo entre a apresentação desse documento... 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - O documento já foi enviado. 
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JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Esse documento já foi enviado aos 

conselhos estaduais? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ele já foi enviado. O que estou propondo é que, 

em cima desse documento, façamos uma discussão entre nós, conselheiros, porque ele será 

discutido pelos Estados e não o estamos discutindo aqui. Nós corremos o risco de chegar a um 

conselheiro, em uma conferência estadual, sem saber em que o grupo se baseia para discutir, e 

ficaria meio complicado oferecermos proposta de discussão, sem que a tenhamos entendido.  

Lembro que o processo precisou ser um pouco corrido  por causa do calendário 

de realização das conferências estaduais e municipais.  

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais alguma pergunta? Eu estava 

consultando a Secretaria Executiva sobre a questão da formalização, porque o grupo de trabalho 

já existe e já está trabalhando. Foi decidido na reunião anterior que o grupo seria composto por 

um representante das comissões, um da Presidência e um de cada esfera do Governo - federal, 

estadual e municipal -, mais o apoio das coordenações. Essa foi uma decisão informal, não foi 

motivo de resolução e publicação no Diário Oficial. O que está sendo solicitado é que isso seja 

formalizado em resolução e que esse grupo de trabalho seja publicado no Diário Oficial, assim 

como o seu cronograma de atividades.  

Alguma dúvida sobre essa questão ou sobre o que foi apresentado?  

A Andréa me comunicou que até para justificar as futuras viagens desse grupo é 

preciso que ele exista formalmente. Creio que é necessário que votemos pela formalização desse 

grupo por meio de resolução. Quem estiver de acordo com a existência de uma resolução, 

formalizando este grupo, levante o braço. (Pausa.) Então, foi aprovado por unanimidade. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MOURA - Lembro que a composição implica a existência 

de representantes dos Estados, dos Municípios e da área federal, o que não aconteceu na última 

reunião. As pessoas serão nomeadas, sairá no Diário Oficial e elas terão que se comprometer 

com a organização do processo de conferências. 
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PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Talvez a resolução pudesse, inclusive, 

sair no Diário Oficial, com as coordenações tal qual, sem ser nominal. Não sei se é possível. Seria 

publicado do seguinte modo: os coordenadores das Comissões, a Presidência, o representante da 

Secretaria Executiva e representantes da União, dos Estados e dos Municípios, sem 

necessariamente colocar os nomes. Só que o grupo teria essa composição. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quanto às viagens, por exemplo, no meu caso, 

a partir de 1º de julho, não serei mais liberada para viajar a trabalho. Vou precisar de um 

instrumento que prove no meu trabalho que preciso sair porque tenho uma atividade enquanto 

conselheira. E não sei como fica, porque as pessoas não sabem que sou de uma comissão. Em 

termos operacionais... 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Se publicarmos agora nesses termos, teremos que 

fazer outra, informando quais são as pessoas. Parece-me que a única indefinição é quem 

representaria o Governo Federal. Para o antigo grupo, que tratava da questão da conferência, 

também não havia essa definição; Havia os representantes dos Estados, dos Municípios, da 

Sociedade Civil, da Presidência, da Secretaria Executiva, só faltava definir o representante do 

Governo Federal nesse grupo. Agora mudou, o perfil não é mais a questão da segunda 

conferência, mas sim de acompanhamento e assessoramento às conferências estaduais e 

municipais. Então, só falta a definição do nome do representante da esfera federal. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Já que o assunto diz respeito à política de 

assistência social, acho que a SAS deveria participar, representando a esfera federal, porque é o 

gestor da política de assistência social. É até uma oportunidade para a SAS acompanhar, interferir 

e participar mais desse processo. Então, em nível federal, creio que a SAS seria a indicada. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mas teríamos que ter a autorização 

explícita da SAS, informando qual é a pessoa. Não sei se a Catarina tem condições de, pelo 
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menos, encaminhar isto e dar uma resposta, o mais breve possível, à Secretaria Executiva. 

Ficamos assim? Alguma pergunta quanto a esse grupo? 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Não sei se é especificamente quanto a esse grupo, 

mas já está chegando alguma demanda, principalmente dos Estados que irão realizar 

conferências estaduais, perguntando como será a representação nesse encontro nacional que 

ocorrerá em dezembro. Será de delegação, quantos delegados cada Estado terá, como será 

feito? Proponho que esse grupo discuta sobre o perfil desse evento, que ocorrerá em dezembro, e 

traga uma orientação na próxima reunião, porque temos de passá-la aos Estados. Dependendo 

da nossa orientação, eles determinarão, por exemplo, os critérios da representação das 

conferências estaduais e municipais. Essa também é uma questão urgente que, talvez, pudesse 

ser discutida por esse grupo, que traria uma orientação para aprovação na próxima reunião, se é 

por delegação ou não e como vai ser feito? 

 

ENÉAS ÁVILA - Sobre essa questão que está sendo colocada pelo Moroni, eu 

queria comunicar à Patrícia que já elaborei uma metodologia de distribuição dos convites e da 

participação de delegados para a conferência. Na próxima semana, passo para você, porque é 

uma idéia a ser discutida. A Dorinha pediu que eu fizesse isso no início da discussão desses 

assuntos. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que devemos marcar a próxima reunião 

do GT e avisar os componentes, para podermos elaborar esses critérios e propostas. Quem sabe, 

no dia 09, apesar de ter sido marcada a data da eleição, conforme o processo for estabelecido, de 

repente, conseguimos até fechar alguma coisa nesse sentido. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Ou no dia 10. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ou no dia 10. 
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PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Porque haverá a solenidade de posse. 

Entendo, então, que esse grupo teria como um ponto de pauta a preparação desse evento 

nacional, os critérios de participação, e isso poderia ser feito já no dia 10. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - No dia 10, haverá reunião da Comissão de 

Financiamento e a Fátima pertence a essa Comissão. Talvez pudéssemos marcar a reunião do 

GT para o dia 08. Ou então, transferimos a reunião da Comissão de Financiamento para o dia 08 

e fazemos a reunião do GT no dia 10. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Fica a possibilidade de se fazer a 

reunião do GT no dia 08 ou no dia 10, em função da agenda da Comissão de Financiamento. Mais 

alguma observação? Então, passaremos ao ponto seguinte: orçamento do CNAS para 1998. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Tínhamos encaminhado na reunião do mês de maio 

a proposta de orçamento do Conselho. Antes de elaborar essa proposta, encaminhamos às 

comissões, para que cada uma pensasse em um plano de trabalho para 1998 e o que isso 

representaria em termos de custos.  

Lembro que o Conselho não é um órgão gestor. Então, a nossa demanda, em 

nível de infra-estrutura e de apoio ao conselho, é dada pelo Gabinete do Ministro ou pela 

Coordenação dos Serviços Gerais.  

Basicamente, trabalhamos somente sob três rubricas: a questão de passagens 

aéreas, as diárias para colaboradores eventuais, onde se incluem os conselheiros, e as diárias da 

equipe técnica do Conselho e da Secretaria Executiva. Fizemos uma proposta que foi 

apresentada naquela reunião na qual tive de me ausentar devido a uma questão na Casa Civil, e 

restaram alguns pontos, mais em nível de informação, que não ficaram esclarecidos. O Conselho 

não soube ler aqueles quadros...  

Foi solicitado também uma memória de cálculo, e está anexado nesse material 

aqui. Uma das questões levantadas diz respeito a umas diárias para o corpo técnico da Secretaria 

Executiva. Fui verificar o material depois e como nós fomos elaborando isso, aumentando aqui, 
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diminuindo ali, realmente houve um erro. Tínhamos feito primeiro um patamar e, depois, vimos 

que estava muito alto e fomos diminuindo. Nessa diminuição, estavam as diárias do corpo técnico 

da Secretaria Executiva, que não são aqueles colaboradores eventuais. Portanto, se algum 

conselheiro governamental, que tem vínculo, for viajar, vai sair dessa rubrica e não foi diminuído. 

Só que isso já havia sido enviado, em nível de proposta orçamentária e não houve uma correção 

quanto a essa questão. Mas não há problema algum em usar, por exemplo, dessa rubrica para 

outra. Se faltar diárias para colaboradores eventuais, pode usar dessa rubrica, sem nenhum 

problema. Mas foi um erro nosso, porque acabamos não diminuindo essa parte das diárias.  

Como sabemos, houve um teto na nossa proposta orçamentária, que foi dado 

pelo Ministério. Esse teto é baseado na execução orçamentária de 1996, porque foi executado em 

1996. Portanto é um teto bastante baixo. Não se refere ao orçamento de 1997. O nosso 

orçamento de 1997 é de R$ 243.000,00. Nesse material, há um quadro... 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Essas informações encontram-se a partir 

da pág. 279. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - A partir da pág. 279, há a carta que foi encaminhada 

pela SOF ao Ministério, dando todas as orientações e o que deveríamos apresentar. Aqui, ela 

coloca algumas informações sobre recursos humanos, e em relação à informática, seria apenas 

para apresentar a demanda, não seria propriamente um orçamento.  

Apresentamos os custos que as Comissões levantaram e também os custos no 

âmbito dos técnicos da Secretaria Executiva, e a questão de demanda de equipamentos nossos 

de informática. Na pág. 301, está o orçamento de 1997. Esse foi o orçamento que mandamos 

para o Ministério em 1997, no valor de R$ 246.350,00. Ele foi aprovado com R$ 2.000,00 a mais, 

e depois foi contingenciado. Então, na verdade, é de duzentos e trinta e oito mil e poucos reais.  

Nosso orçamento está estourado. Por isso sou meio chato quanto a essas 

questões de marcar reuniões. Nesse ritmo, a verba vai até agosto, lembrando que temos todo o 

acompanhamento das conferências estaduais e municipais. Realmente, o nosso orçamento está 

apertadíssimo.  
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O quadro da pág. 302 mostra a proposta orçamentária para 1998 e o nosso teto 

seria de R$ 222.000,00, que corresponde ao executado em 1996. Depois, há outros quadros e, na 

pág. 308, está demonstrado como foi elaborado o orçamento para o Conselho. São esses 

quadros. 12 reuniões plenárias, com número de 11 pessoas e todas foram colocadas como não-

governamentais, porque haverá eleições no ano que vem e não sabemos se vão ser eleitas 

pessoas de Brasília. Então, colocamos esse patamar de 11 pessoas, 12 reuniões, dois dias, o que 

perfaz essas diárias e o total.  

Depois, há a memória de cálculo de todos esses quadros. Previmos duas 

reuniões extraordinárias, reuniões das três comissões, de quatro grupos de trabalho, da 

Presidência ampliada, de viagens de representação, de viagens da Secretaria Executiva - e foi 

aqui que houve aquele problema das diárias, fomos diminuindo e acabamos não diminuindo aqui; 

tínhamos feito um patamar muito alto, fomos cortando e aqui ficou errado - e o total do que seria o 

orçamento.  

Depois, vem a memória do cálculo e de como chegamos a esses dados e a 

essas informações, que vai até a pág. 317. Pedimos uma expansão. Quer dizer, foi dado o teto, o 

nosso orçamento foi além do teto, e estamos pedindo o que chamamos de expansão. A partir da 

pág. 318, há a justificativa da expansão e por que estamos solicitando essa expansão. Então são 

essas as informações. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Há alguma dúvida ou comentário sobre 

o orçamento da CNAS para 1998? 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Ligado também à questão do orçamento, que foi 

solicitado na última reunião, nesse calhamaço, há o quadro de viagens realizadas desde a reunião 

passada até essa reunião. Só há uma correção no quadro: quando  mostra que a conselheira 

Maria de Fátima ficou dois dias, não aparece a informação que um dia era para a reunião do 

CNAS. Ela ficou e essa diária foi coberta pelo CNSS. No relatório da gestão que foi entregue, 

colocamos esse quadro ilustrando desde o início da gestão até essa reunião de hoje.  
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A partir de agora, todo mês, será anexado o quadro dessas viagens, no qual 

entrarão viagens em nível de representação, viagens das comissões e viagens para reuniões 

ordinárias ou extraordinárias do Conselho, onde também entraria informações como o preço da 

passagem e da diária recebida, conforme solicitado. Está aqui o quadro da reunião passada até 

agora. Anteriormente a isso, está no relatório da gestão, que foi distribuído e informa todas essas 

viagens de representação. Não conseguimos fazer essas outras. A partir de agora, todo mês, será 

anexado ao material esse tipo de informação. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Alguma pergunta ou alguma dúvida? Eu 

tomei um susto aqui, porque eu estava vendo meu nome e, quando olhei na página anterior, havia 

Benefício de Prestação Continuada. (Risos.) 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu quero parabenizar a Secretaria Executiva 

por essa iniciativa, porque estão fazendo, com transparência, o orçamento do CNAS. Acho que 

essa é uma prática importante, que gostaríamos que todo órgão público adotasse para exercer o 

controle social. 

  

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Mais algum elogio? 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Obrigado. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Passaremos ao ponto seguinte: o 

calendário do CNAS para 1997. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Há algumas questões em suspenso, por isso o 

ponto que trata do calendário voltou para a reunião.  

Em agosto, tínhamos previsto uma reunião ampliada em Belém. Mas a Segunda 

Conferência Nacional será realizada em Brasília, nos dias 17 a 20. Conversando com alguns 

conselheiros e trocando idéias, observamos que basicamente é o mesmo público que estaria 
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nessa reunião ampliada de Belém que estará na Segunda Conferência Nacional. E haveria um 

perigo de, de repente, essa reunião ampliada de Belém ficar esvaziada. Por isso colocamos uma 

observação de que precisamos definir a próxima reunião ampliada e o local. Se continua sendo 

em agosto, em Belém, e qual seria a data. Ou como faremos, lembrando que há a questão da 

Segunda Conferência. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Chamo a atenção de que já existe uma 

reunião extraordinária marcada para o dia 09. Lembro também que essa reunião ampliada tem 

grande importância porque irá discutir exatamente os benefícios - ficou decidido que isso seria 

tema da pauta da próxima reunião ampliada - os benefícios de prestação continuada e os 

benefícios eventuais, e também a questão das conferências estaduais e municipais. Pelo 

calendário proposto pelo CNAS na origem, agosto já seria o mês das conferências municipais. 

Então, temos que correr para poder contribuir com alguma coisa nesse sentido. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Esse reunião ampliada não pode ser 

realizada no próximo mês? 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Tínhamos pensado em julho, mas, em julho, haverá 

o encontro da seguridade em Belo Horizonte, promovido pelo CFESS. Avaliamos que ficaria 

complicado porque esse é outro evento que reúne muitas pessoas e o público é o mesmo das 

nossas reuniões ampliadas e, dificilmente, ele se deslocaria duas vezes no mesmo mês. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Tínhamos pensado em Belém, mas ainda 

temos que organizar uma reunião para ir a Belém - foi um compromisso assumido em uma 

reunião ampliada em Recife - e há uma certa expectativa. Quem organiza a reunião ampliada se 

sente muito valorizado e é importante valorizarmos quem está organizando seus conselhos 

municipais e estaduais.  

A Região Norte ainda não tinha sido contemplada. Como é um compromisso que 

assumimos, acho que temos de fazer uma reunião ampliada em Belém. Considerando que temos 
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de fazer rapidamente essa reunião ampliada e que fica difícil, se for em Belém, realizá-la em julho 

ou agosto, precisamos tomar uma decisão. Ou entendemos que essa reunião ampliada precisa 

ocorrer logo e então ela não seria realizada em Belém, seria em Brasília, logo depois da 

Conferência dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Teríamos que verificar se o pessoal 

agüenta participar de uma conferência e depois de uma reunião ampliada. Mas, financeiramente, 

contribuiria, não haveria tantos gastos, porque a pessoa viria para a Conferência dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes e já ficaria para a reunião ampliada. Seria uma maneira de propiciar 

uma participação maior, já que haveria poucos gastos.  

Se a reunião ampliada tiver de ser realizada em agosto, ela não poderá ser em 

Belém, seria em Brasília. E a próxima reunião ampliada seria organizada em Belém. Nós 

conversamos com o pessoal de Belém, explicando que ainda faremos uma reunião lá, mas que 

não seria essa que teria de ser em Brasília, diante dessa conjuntura.  Na minha opinião, é 

preferível fazer logo do que fazer em Belém, pois demoraria muito a realização dessa reunião 

ampliada.  

Estamos num processo de conferência e é importante que façamos logo uma 

reunião ampliada para termos um diálogo mais próximo. A temática será os Benefícios de 

Prestação Continuada e os Benefícios Eventuais.  

Então, minha opção seria realizar a reunião ampliada agora, em agosto, e no 

calendário, onde está registrado sessão ordinária, faríamos uma extraordinária, aproveitando os 

custos. Negociamos com Belém e faremos uma próxima reunião ampliada lá, numa outra 

oportunidade. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Em Belém, seria em que mês, Patrícia? 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Três meses depois. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não temos condições de pensar ainda. Temos 

de pensar com calma porque estarão ocorrendo processos de conferências estaduais e o 

Encontro Nacional. Em que mês marcamos essa reunião ampliada em Belém? Precisávamos ter 
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uma visão do calendário das conferências estaduais e do Encontro Nacional para localizarmos 

essa reunião ampliada. De repente, ela pode estar comprometida ou não. Estamos em um ano 

com muita demanda e muitos eventos.  

Temos de pensar com calma porque uma reunião ampliada em Belém tem um 

custo alto e, para que ela aconteça, temos que ter a garantia de que haverá uma boa participação. 

Estamos investindo para ter um retorno. Acho que agora ainda não temos condições de decidir 

quando será essa reunião de Belém. Acho que a próxima deveria ser em Brasília, com a mesma 

temática dos Benefícios. Quanto à de Belém, esperamos mais um pouco. Há um mapa das 

conferências estaduais e podemos verificar se há condições de realizarmos essa reunião em 

Belém esse ano ainda ou se será no outro ano. Acho que temos de pensar com mais calma. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - José Carlos, acho importante esse 

problema levantado pela Patrícia, para tentarmos resolver aqui, se for possível. Eu diria que não 

dá mais para adiar. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Logo depois dessa discussão que o senhor 

está encaminhando, eu gostaria de voltar à questão do documento da SAS, porque terei que sair 

para pegar um avião e, como a representante da SAS está presente, eu gostaria que 

retomássemos isso porque há uma série de pontos. Essa parte da pauta que estávamos 

discutindo já se esgotou?  

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Não. Patrícia propôs que fizéssemos 

uma alteração no calendário da reunião ampliada. Ela deveria ser realizada em Belém, no mês de 

julho, por decisão da reunião anterior e por ser prática do Conselho fazer uma reunião ampliada 

em cada região do país, para ficar mais próximo das entidades, dos conselhos, dos gestores, etc. 

Mas há um problema com o calendário de julho. Haverá uma reunião muito parecida, com o 

mesmo público, em Belo Horizonte. Por isso Patrícia está propondo que a próxima reunião 

ampliada seja realizada em Brasília, na data da reunião ordinária, que é casada com a 
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Conferência Nacional da Criança e do Adolescente. Daríamos uma explicação ao pessoal de 

Belém, e a outra reunião ampliada ocorreria em Belém do Pará.  

Entendo que devemos decidir isso agora, já que essa reunião ampliada deveria 

ocorrer em julho, em Belém. 

 

JOSÉ CARLOS MORONI - E essa outra reunião ampliada terá que ser 

analisada, devido às conferências estaduais. Não teríamos como definir essa proposta, não é, 

Patrícia? 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Se ele sair agora, haverá quorum? 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Entendo que o quorum é de 9 pessoas 

para começar a reunião e, para deliberar sobre assuntos ordinários, é necessária a maioria 

simples, ou seja, dos que estiverem presentes. Assim está no Regimento Interno.  

Se alguém tem uma interpretação diferente, explique. No momento, há quorum. 

Se pudermos decidir sobre essa proposta, passaremos à questão seguinte, que foi colocada pelo 

José Carlos. O Plenário concorda que a reunião ordinária, prevista para agosto, seja transformada 

em reunião ampliada, substituindo a reunião de Belém, transferindo a reunião de Belém para uma 

outra reunião ampliada? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Lembro que a reunião ordinária será realizada 

nos dias 21 e 22; em um dia, seria realizada a reunião ampliada e no outro, a ordinária. Não 

estamos acabando com a reunião ordinária, estamos apenas reduzindo os dias. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Depois nós vemos como organizar, 

porque, normalmente, a reunião ampliada tem sido realizada em um dia e meio. Primeiramente, 

devemos discutir a questão da data. Temos de verificar se todos concordam que a reunião 

ordinária de agosto seja transformada em reunião ampliada e que a reunião ampliada a ser 
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realizada em Belém seja realizada em Brasília, garantindo que a futura reunião ampliada ocorrerá 

em Belém.  

Alguma dúvida a respeito, antes de votarmos? Quem é a favor da proposta da 

Patrícia levante o braço. (Pausa.) Então, foi aprovada por unanimidade. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Todo o calendário? 

 

PRESIDENTE (VANDEVALDO MORONI) - Não. Foi aprovada somente a 

proposta da Patrícia, que tinha urgência. Sobre o calendário, alguém tem alguma proposta de 

mudança ou o aceita tal qual está proposto?  

Eu chamei a atenção do Moroni para o fato de que, em novembro, deverá ser 

realizada outra reunião ampliada, porque ela ocorre a cada três meses. Então, essa data da 

reunião ordinária teria que ser acrescida... 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mas não fica muito em cima do Encontro 

Nacional? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Essa é a minha proposta: fazermos um mapa 

das conferências estaduais, considerando o Evento Nacional, e verificarmos se essa reunião 

ampliada teria condições de ser realizada.  

A minha preocupação é que temos de sistematizar vinte e sete relatórios e 

preparar todo o material para o Encontro Nacional. O intervalo entre as conferências estaduais e o 

Encontro Nacional exigirá muito trabalho. Temos de analisar se podemos realizar uma outra 

reunião ampliada e em que data.  

A minha idéia é primeiro fazermos esse mapa das conferências estaduais, 

analisando se dará tempo, se é viável e discutirmos isso com Belém. Faríamos um estudo para 

depois decidir. 
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MANOEL VERAS NASCIMENTO - Na reunião ordinária de julho, já teremos 

alguma idéia sobre esse calendário, sobre as conferências?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sim. Podemos fazer um levantamento junto 

aos Estados para obter o mapa das conferências. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - E traria o calendário de volta na próximo 

reunião. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Concordo. Não vejo nenhum problema 

em deixar marcado, em princípio, e depois avaliarmos, como aconteceu agora, e desmarcar. Mas, 

a cada três meses, é prevista uma reunião ampliada.  

Penso até que podemos discutir isso na reunião ampliada de agosto, porque 

toda reunião ampliada envolve gastos, deslocamentos, etc. Pode ser que o pessoal queira deixar 

as despesas para o Encontro Nacional. Então, talvez seja interessante discutir isso na reunião 

ampliada da agosto, porque poderemos fazer todas as ponderações acerca das conferências 

estaduais, etc. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Porque, na reunião ampliada, teremos esse 

mapa e dados para apresentar. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Foi solicitado a todos os Estados e aos Conselhos 

estaduais e municipais a data em que serão realizadas as conferências. Somente recebemos a 

resposta de dois conselhos estaduais, confirmando a data, e de dez conferências municipais. 

Talvez, em agosto, tenhamos esse quadro, certamente o das conferências estaduais, mas já 

solicitamos isso. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Então aprovamos o calendário 

proposto? Alguém tem alguma sugestão contrária? 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES - Só uma informação: o fato de ter colocado, no 

mês de julho, o Encontro de Seguridade Social em Belo Horizonte e a Conferência Nacional da 

Criança é um referencial para não haver choque de horário, não significa que eles se incorporam 

ao calendário do CNAS. Da mesma forma, se alguém tiver algum evento que seja relevante 

agendar para os meses seguintes, a fim de não chocar com reuniões extraordinárias, seria 

interessante também que encaminhasse à Secretaria Executiva, para evitar esse tipo de choque.  

Mas é importante que não haja confusão na divulgação disso, no sentido de que 

o nosso calendário abrange as nossas reuniões; os outros eventos serão colocados apenas como 

referenciais. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Como sugeriu o José Carlos, 

passaremos ao ponto de pauta que diz respeito à SAS. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Posso fazer uma introdução rápida porque o 

José Carlos precisa sair. O CNAS recebeu um convite para participar de uma discussão, 

promovida pela SAS, com as entidades nacionais de prestadores de serviços na área de 

portadores de deficiência e de defesa dos direitos desse segmento. Houve um convite para 

participarmos desse evento e, em especial, da abertura, e foi enviada uma cópia da proposta. O 

Presidente do CNAS não estava em Brasília na oportunidade e pediu que eu representasse o 

CNAS no evento.  

Na correspondência, não foi solicitado ao CNAS uma posição com relação ao 

documento. Não ficou claro para o CNAS o teor do documento nem o objetivo da reunião, e não 

fomos ao evento com uma discussão formulada do CNAS, nem com uma posição.  

Durante a realização do evento, pudemos compreender o propósito do encontro 

e ficamos preocupados - o José Carlos também estava presente pela FBIEx, mas também é 

membro do CNAS - porque, no nosso entendimento, a proposta feita pela SAS seria parte 

integrante de uma política de assistência social. Dentro da política nacional de assistência social, 

haveria ações dos diversos segmentos. Então, entendemos que aquele documento estava 
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definindo parâmetros da atuação da assistência ao segmento dos portadores de deficiência. E 

isso é uma parte da política de assistência. Como é prerrogativa do CNAS aprovar a política 

nacional de assistência, ficamos um pouco surpresos porque não tínhamos entendido o 

significado do evento. É muito difícil para o CNAS comparecer a um evento desse tipo, que está 

discutindo uma parte integrante da política de assistência, sem termos feito uma discussão antes 

com a SAS. Fomos convidados e comparecemos, mas entendemos que devíamos ter participado 

de uma discussão maior antes, pois a prerrogativa do CNAS é aprovar a política de assistência e 

essa é uma parte da política.  

Eu até falei com a Deusina e com o Elizeu, que estavam representando a SAS 

no evento, que a SAS apresentasse o documento e o objetivo da discussão que está fazendo com 

as regionais e que essa discussão fosse pautada no CNAS. Inclusive, o Elizeu disse que, assim 

como a proposta feita em relação aos portadores de deficiência, será feito um documento em 

relação aos idosos, com as crianças e os adolescentes.  

A SAS está desencadeando um processo para definir qual será o seu campo de 

atuação, quer dizer, o campo de atuação da assistência social para o portador de deficiência, para 

o idoso, para a criança e o adolescente. Acho essa iniciativa muito importante. Eu disse no evento 

que é muito importante a SAS se organizar institucionalmente, definir seu campo de atuação, mas 

nos preocupa a forma como isso será feito. Como o CNAS irá se integrar a isso? Você cria uma 

política para o idoso, uma para atendimento do portador de deficiência, uma para a criança e 

como isso se articula dentro de uma política nacional? Como o CNAS aprova uma política 

nacional e como essa política nacional está se desenhando através de segmentos? Não sei se 

estou conseguindo expressar a nossa preocupação. Estaríamos aprovando a política nacional 

parte a parte. Se é isso, temos de entender primeiro que é esse o desenho que está se 

configurando e como acompanhar. Se a assistência for sendo definida segmento a segmento,  

como exerceremos nossa competência de aprovar a política nacional de assistência? Se ela for 

formulada por partes, essa discussão e aprovação seria feita por partes no CNAS? Se fosse 

assim, esse documento deveria ter vindo para o CNAS.  

Estou levantando essas questões porque esse é um debate que precisamos 

fazer com a SAS. Precisamos entender qual a lógica e a SAS trabalhará a política de assistência 
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social. É importante que a SAS defina seu campo de atuação. A crítica não é em relação à 

iniciativa, ela deve ser tomada. A SAS deve definir seu campo de atuação, mas temos de 

participar desse processo, porque o desenho que está sendo feito é parte da política nacional de 

assistência social e é prerrogativa do CNAS aprovar essa política nacional.  

A minha idéia é que a SAS apresente essa proposta ao CNAS e que possamos 

debatê-la. O CNAS ficou sabendo naquela reunião que a SAS organizará políticas, digamos, nos 

diversos segmentos da área de assistência. Nós, enquanto CNAS, não sabíamos e entendemos 

que esse é o campo de discussão da política de assistência. Então, gostaríamos de saber da SAS 

se é isso mesmo, se é esse o caminho que SAS está tomando e como a SAS está pautando essa 

discussão para o CNAS, enquanto órgão a que cabe aprovar a política. O caminho que a SAS 

adotar dever ser pautado para o CNAS, para ele inserir nesse processo. Eu que, no caso, estava 

representando o CNAS tive preocupações por não estar compreendendo esse processo, naquele 

momento. Não só o CNAS, mas outras entidades presentes, ao longo do evento, é que foram 

entendendo qual era proposta, qual era a dinâmica, por onde caminhava, se a proposta era 

definitiva ou não, se havia espaço para a participação das entidades ou não.  

Achamos que deve haver uma definição melhor e a atual proposta é trazer esse 

debate para o CNAS. Então, convidamos a SAS para expor essa proposta e fazermos esse 

debate com ela. Qual o caminho de formulação de política que a SAS está adotando, uma vez que 

o documento de política nacional de assistência social ainda não foi assinado oficialmente. Em 

função disso, a SAS optou por tomar esse caminho, para não ficar no vazio. Por isso deve haver 

esse diálogo, porque senão o CNAS não poderá exercer sua prerrogativa.  

Não estou entrando no mérito do conteúdo da proposta, porque não cabe agora 

falar sobre o que achei do documento pelo debate que participei, se o documento é bom ou ruim. 

Quero discutir o procedimento para depois entrar no conteúdo. Só para explicar que a minha 

opção, no momento, não é discutir o conteúdo porque temos de retomar o processo de discussão 

para depois entrarmos no conteúdo. 
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MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Achei interessante a proposta da Patrícia 

e eu a ampliaria mais, de forma que esse documento existente fosse encaminhado aos 

conselheiros com antecipação para, no dia da discussão, já terem feito um estudo individual. 

Existe um documento, realmente, sobre os idosos que vai, talvez, delinear 

algumas ações da política - é o que ouvimos falar. Eu também sugiro que esse documento chegue 

às nossas mãos com a devida antecipação. E pergunto à Catarina se essa discussão, esses 

debates passariam pelas entidades e até mesmo para ouvir os idosos - evidentemente de uma 

parte significativa dos idosos, aqueles que têm mais condições de opinar - a fim que essa 

discussão do que será implementado tivesse a riqueza dos próprios usuários estarem aprovando 

ou sinalizando algo mais que teóricos fizeram.  

Estou surpresa, pelo que tenho ouvido falar, que a FUNDAP tenha feito um 

documento sobre os idosos. Temos muito respeito pelas Universidades, mas, durante esses vinte 

anos, quem teve prática com idosos foram as entidades. A Universidade acordou agora para a 

existência dos idosos e pretende teorizar alguma coisa sobre isso. 

Então, quero pedir, apelar e acreditar que a SAS vai propiciar às entidades o 

conhecimento prévio, a discussão, inclusive para referendar; quando a SAS publicar e for 

operacionalizar isso, teremos a participação da sociedade civil, dos usuários que serão os 

beneficiários dessa questão hoje ou amanhã. Obrigada. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A nossa preocupação diz respeito à 

legalidade do processo, pois a LOAS dispõe que somos a instância que aprova a política nacional 

de assistência social. Acho que o corte, o reordenamento institucional que é proposto no 

documento da SAS é tão profundo e traz tão amplas modificações, que é uma nova política 

efetivamente.  

Mas pelas três reuniões que participei na SAS, tenho impressão que a posição 

que ouvimos dentro da SAS, da Lúcia Vânia e do Elizeu, de que aquela era a nova política, com o 

passar do tempo e com o aporte que as Federações forneceram, mudou, no sentido de que, 

talvez, incorporasse aqueles documentos apresentados pelas Federações no próprio documento, 

que aquelas alterações fossem revistas e espero que a SAS traga isso para nós, depois que 
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elaborar um documento consolidado dessas reuniões com as Federações de e para deficientes e 

que, nas reuniões regionais, tenha um documento consolidado que possa ser apresentado ao 

CNAS para aprovação. Essa é a parte legal. Quer dizer, dentro do espírito legalista, seria desta 

forma. É o nosso entendimento. 

Não estive hoje pela manhã, mas soube que houve uma troca de informações e 

uma conversa a respeito de alterações nos critérios dos Benefícios de Prestação Continuada. 

Ontem, tive notícias de que, com relação à parte que diz respeito ao portador de deficiência, 

estaria havendo um estudo no sentido de que esse benefício fosse concedido apenas ao 

deficiente maior de 21 anos. Eu gostaria de saber da senhora se isso é verdade ou não, porque 

isso terá implicações tão sérias na clientela que atendemos, que será uma questão de muitas 

discussões e conversas. Como está o encaminhamento disso, por favor? 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Para uma primeira vez, Catarina, você 

terá muito a falar. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - É um dia estimulante, Catarina. 

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Nem empossada fui ainda. Quanto à 

parte do PPD, como falei hoje de manhã, a SAS está aberta a qualquer discussão com o CNAS, 

para conversarmos sobre esse documento que foi elaborado e chegar a um consenso. 

Em relação aos grupos e faixas, sei que há uma preocupação da Secretaria, pois 

a política ainda não foi aprovada, e temos uma demanda muito grande e recebemos pressões 

sobre onde vamos atuar, como vamos atuar. Primeiro, veio o idoso, que já fez o seu plano 

integrado com os Ministérios. Agora há a preocupação com o PPD e haverá um plano para 

crianças, adolescentes. Essa é a filosofia atual, em detrimento da não aprovação da política.  

Sobre trazer as conclusões dos encontros do PPD, há uma preocupação nossa 

em recolher todas as contribuições e realizar um documento final, que logicamente será trazido ao 

CNAS para aprovação. 
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Quanto à medida provisória, tentei obter alguma informação durante o almoço, 

mas realmente não sou soubemos de nada. O que está sendo feito é garantir o benefício, essa 

parcela que está garantida, e estão lutando para que isso continue. Foi o que pude saber durante 

esse meio tempo. Teremos alguma resposta talvez mais adiante. A preocupação na SAS 

realmente é a de manter o benefício. 

Temos tentado mandar toda aquela contribuição aos Estados. Acho que está 

bem divulgado. A SAS está muito envolvida nisso. Está ocorrendo um encontro no MERCOSUL. 

Lá eu fico brigando pelas minhas criancinhas, que não têm nunca vez. O idoso está muito bem 

amparado, está tendo um bom resultado. 

Quanto aos documentos elaborados pela FUNDAP, realmente é uma entidade 

que está nos prestando assessoria e, infelizmente, não sei como está o programa do idoso. Eles 

estão tentando fazer o da criança a partir das conferências estaduais, tanto que a SAS promoverá, 

no mês de julho, encontros regionais, preparando o pessoal de assistência para a Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança. O tema central é a assistência social e os direitos da criança e 

do adolescente. São encontros regionais que serão realizados a partir de 10 de julho, para os 

quais há uma pauta preestabelecida em termos de erradicação do trabalho infantil, violência e ato 

infracional.  

Ao final desses encontros, elaboraremos um documento com as conclusões 

desses encontros, para subsidiar a Secretaria de Assistência Social na Conferência. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Catarina, gostaríamos somente de 

alertar que o documento da FUNDAP pode ser por demais precioso, técnico, avançado e até 

enriquecido de teorias, mas existem no Brasil duas entidades fundamentais para a questão do 

idoso: a Sociedade Brasileira de Gerontologia e a ANG, que foi quem puxou durante esses vinte e 

um anos essa questão. Sei que a Presidente da ANG foi convocada para conhecer o documento, 

mas acho que essas duas entidades não tiveram tempo hábil para discutir e inserir alguma coisa.  

A Secretaria tem tido um bom discernimento quanto a essa política, deve primar 

por isso e não olvidar jamais a sensata opinião dessas duas entidades que foram e ainda são o 

sustentáculo neste País no que diz respeito ao idoso. Estamos pedindo que a SAS mantenha 
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esse respeito. Aliás, a SAS sempre tem reconhecido isso, temos tido uma ação conjunta muito 

boa, mas queremos ampliar isso. Essa discussão poderia ser levada aos Estados, às entidades, e 

das entidades passar até para os idosos, que hoje estão mais conscientes, para que seja uma 

política amplamente discutida, já que há operacionalização agora.  

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Passarei essa preocupação para a 

coordenadora do idoso, que deverá tomar algumas decisões sobre disso.  

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Estão sendo elaboradas algumas propostas de 

reformulação da política social para alguns segmentos. Acho que isso deve ser trazido ao CNAS. 

Há diversas maneiras de trazer. Às vezes, há um argumento que está à espera de uma definição, 

mas isso não impede que as idéias gerais sejam trazidas ao Conselho, como o documento final 

também deveria ser trazido ao Conselho, uma vez que ele tem como uma de suas atribuições 

aprovar a política de assistência social que pode ser geral ou feita por partes, como está sendo 

elaborada essa política de assistência social para o idoso, para o deficiente, etc. 

Digo isso porque sou conselheiro há muitos anos e essa é uma das funções 

primordiais do Conselho. Se os Ministérios, principalmente o Ministério que possui o maior número 

de ações na área, não entendem isso, esvazia quase que completamente a função do CNAS. Não 

esvazia completamente porque o Conselho tem a função de fazer a avaliação e o controle da 

ação pública. É uma função muito grande dos Conselhos, além dessa de participar da formulação 

das políticas.  

Mas acho que, se o Governo, e principalmente o Ministério que está mais ligado 

à área, não entender que trabalhar em parceria com o Conselho seria importante, seria perda 

muito grande.  

Lembro-me de que, na última reunião, o Ministro da Saúde apareceu no 

Conselho para tentar apaziguar a situação, uma vez que se viu na contingência de ter de mandar 

uma série de instrumentos legais para o Congresso, sem passar pelo Conselho: a questão da 

regulamentação dos planos de seguro de saúde, que já tinham passado pelo Conselho, mas 
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tivemos que fazer umas reformulações rápidas e ele teve de mandar novamente para o 

Congresso, sem passar pelo Conselho.  

Tudo isso se resolveu com uma convivência muito produtiva entre o Conselho, 

tanto na Administração do Jatene, na anterior e na atual, com o Ministro Albuquerque. Acho que a 

parceria entre o CNAS e a administração da área, tanto na Administração do Jatene, nas 

anteriores e na atual, tem sido muito produtiva.  

Por isso eu fiquei até meio surpreso e perguntei ao meu colega que está sentado 

ao meu lado: “Mas isso não passa por aqui?” Já foi feito um pedido formal? Diversos? Realmente, 

eu lamento. 

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Vou levar essa preocupação à 

Secretaria. Desculpem-me, é a primeira vez que estou aqui, mas a minha forma de trabalhar é 

sempre integrando. Quanto mais agregarmos os parceiros, melhor será o trabalho. De minha 

parte, podem contar que o que eu puder fazer, vou trazer ao Conselho e vou acionar o Conselho 

no que eu puder.  

Agora vou levar essa preocupação à Secretaria e reforçar essa tônica de que 

todos os trabalhos da SAS sejam trabalhados com o CNAS em grupo, convidando pessoas para 

discutirmos. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Temos de ter muito claro - talvez por eu ser 

representante do Governo - que nem tudo pode passar pelo CNAS. O Conselho e a Administração 

têm de ter a sensibilidade de saber o que deve passar pelo Conselho. Coisas importantes para a 

área, como definições, mudança de política e critérios que refletem nessa política, fazem parte da 

função do Conselho. Estamos aqui para trabalhar dentro das funções do Conselho. Acredito que 

você levará o nosso desabafo. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Eu queria propor à Catarina e à SAS 

que, na próxima reunião do CNAS, pudesse ser apresentada essa proposta. Se possível, 
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gostaríamos que fosse enviado à Secretaria do CNAS um número suficiente para ser enviado aos 

conselheiros. São trinta e seis conselheiros, menos os da SAS e menos um que já o possui. 

Há mais duas coisas que foram solicitadas à SAS, mas não sei se daria para 

conversarmos ainda hoje: informações sobre a política nacional de assistência social, em que 

estado se encontra; e a outra sobre a NOB. Entendo que isso também ficaria como ponto de 

pauta para a próxima reunião. Se houver acordo em relação a isso, poderemos passar aos 

informes o mais rápido possível. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - A respeito da medida provisória, não ficou 

suficientemente clara para mim a colocação da Catarina. Entendo a dificuldade da sua posição - 

você deve estar até um pouco surpresa com a reunião -, mas insisti pela manhã que ficasse claro 

o seguinte: se você não tem a informação sobre a medida provisória ou se ela não existe. Para 

nós, isso é muito diferente. Queríamos a informação de que ela existe ou não, e não se o 

representante conhece ou não, porque o Prof. Mulatinho já nos disse que não conhece. Isso para 

nós não é suficiente. Queríamos a afirmação, para que isso ficasse firmado como compromisso, 

da existência ou da inexistência, se for possível. 

Em segundo lugar, pelo que você colocou, a SAS está na perspectiva de 

trabalhar com uma proposta para a infância e adolescência, no âmbito da assistência social, e 

estão previstos, inclusive, encontros regionais para tratar dessa temática. Como temos um 

Conselho que se dedicará mais propriamente a essa questão, fazendo uma inter-relação com o 

CONANDA, eu gostaria que, primeiramente, o CNAS fosse inteirado devidamente sobre esse 

processo, quer dizer, de que maneira o processo acontecerá, as datas dos encontros, inclusive, a 

consolidação do documento, se houver um documento final com as propostas. Em segundo, 

gostaria de convidar a SAS, especificamente quem estiver trabalhando na área, para que se 

integre a esta Comissão, porque, infelizmente, não temos ainda a participação da SAS. Na 

medida que estamos evoluindo nessa discussão, seria fundamental que isso acontecesse de 

forma sincronizada. 
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CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Em relação aos encontros regionais, o 

convite já foi passado ao Dr. Celecino. Não sei se já chegou. O convite dos encontros regionais da 

SAS já chegou? Ele já foi enviado, talvez anteontem. 

 

ANDRÉA KAFURI - Eu ainda não recebi. 

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Deve estar chegando. 

 

ANDRÉA KAFURI - Deixe-me reiterar aqui. Ontem, como houve reunião durante 

todo o dia, ficamos fora do Conselho; então pode ter chegado e ainda não termos visto. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Então, Catarina, para que se registre, sobre a 

medida provisória, o que sabemos é que você não tem essa informação? Não se trata de 

afirmação da inexistência da medida? 

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Não. Na Secretaria, não tínhamos 

nenhuma informação. No período do almoço, tentei verificar se havia alguma informação e as 

pessoas que estavam lá me disseram que não têm conhecimento disso. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Terminamos esse ponto de pauta. 

 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Então ficaria para a próxima reunião as 

informações sobre a política. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - As informações da SAS sobre a política 

nacional, sobre a NOB e, como ficou acordado ontem, que a SAS, em cada reunião, tenha um 

espaço para informar sobre outras questões da atualidade, digamos assim. 

CATARINA APARECIDA SCHUBERT - Obrigada. 
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PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Passemos aos informes. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. BARROSO - Presidente, nós fizemos um apelo à 

Catarina para que o documento feito pela FUNDAP sobre o idoso fosse encaminhado com 

antecipação para os conselheiros, para que participássemos do debate com amplo conhecimento. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Bem lembrado, Mariazinha. Então, fica 

registrado isso. Podemos passar aos informes? Primeiramente os informes sobre o escritório do 

CNAS nos Estados. 

 

JOSÉ ANTONIO MORONI - Na reunião do FONSEAS, em São Luiz, o Celecino 

apresentou a proposta que foi aprovada pelo Conselho, que trata dessa parte de orientação das 

entidades, recebimento dos processos. Que a orientação das entidades no que se refere aos 

processos de registro e certificado fosse realizada pelos Estados. Inclusive, isso está previsto 

naquele convênio “guarda-chuva”, que foi assinado entre o Ministério e os Governadores. Foi 

levado ao FONSEAS, que ficou de analisar a proposta e dar uma resposta. 

Não houve reunião do FONSEAS até agora. Haverá uma no dia 2. Isso não 

constava da pauta da reunião do FONSEAS. Conversei com o Eduardo, que ficou de ver como 

incluir isso. Lembro que está bastante difícil gerenciar esses escritórios, até porque mandamos 

cópia dessa proposta para servidores, profissionais, para que dessem sugestões e muitos já estão 

pedindo redistribuição para outros órgãos. Há Estados em que todos os servidores pediram essa 

redistribuição. Então, está difícil devido à demora do FONSEAS para dar essa resposta. Alguns 

Estados já manifestaram o interesse de assumir isso, independente da resposta do FONSEAS.  

Conversando com o Celecino, decidimos que seria melhor, por questões 

políticas, esperar essa resposta do FONSEAS, que esperamos venha agora, no dia 02. Se a 

resposta não for positiva, teremos que rediscutir a questão dos escritórios estaduais. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Moroni, eu gostaria que você 

apresentasse também esse documento, que foi entregue, mas não foi explicado. 
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JOSÉ ANTONIO MORONI - O relatório, na verdade, foi mais uma tentativa da 

Presidência, juntamente com a Secretaria Executiva, de apresentarmos um relatório da gestão. 

Foi colocada uma observação na apresentação de que muitas das ações desenvolvidas pelo 

Conselho devem ter ficado de fora por falha nossa de registro. Faz pouco tempo que o Conselho 

está tentando enfrentar a maneira como registramos as nossas ações. Então, muita coisa deve ter 

ficado de fora desse documento, com toda certeza. 

Fizemos uma reunião em nível dos chefes, dos coordenadores de cada 

Conselho, e cada setor levantou as informações. Formamos uma comissão de sistematização, 

composta pela Andréa, Dorinha e Amélia, que sistematizou esse relatório. A Andréa acompanhou 

isso mais de perto e recuperou aquela proposta de trabalho apresentada; analisamos ponto por 

ponto e vimos o que foi feito, o que deixamos de fazer e fizemos uma pequena avaliação, em 

alguns casos.  

Colocamos também outras informações em nível de relatório: por exemplo, a 

questão do cadastro, que representa um ponto de estrangulamento no Conselho; informações de 

quantos processos foram analisados, deferidos e indeferidos; a questão da junta de 

reconsideração; quantos projetos foram incluídos  nesse período.  

Também foi colocada, em anexo, uma agenda da Secretaria Executiva de 

outubro do ano passado, quando assumi a Secretaria Executiva, até hoje, de todas as audiências 

que ocorreram, os assuntos, qual a pessoa e o interesse. Também segue anexo um mapa de 

todas as representações do CNAS feitas nesse período. Talvez possa estar faltando alguma coisa 

nesse mapa por falha no nosso sistema anterior de registro. Agora estamos procurando nos 

preocupar mais com isso.  

É um relatório a ser lido e discutido pelos conselheiros. A idéia seria distribui-lo 

de maneira mais ampla depois, mandar para outros órgãos, mas isso necessita de uma discussão 

maior no próprio Conselho. Não sei como fica isso, se pautamos para a próxima reunião. Mas foi 

um esforço nosso de sistematizar algumas informações e apresentar um relatório. É algo 

preliminar. 

 



 106 de 106 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Sobre o Benefício de Prestações 

Continuadas, que está como informe, tenho impressão que já debatemos essa questão. Não sei 

quem informará sobre o Projeto de Lei nº 1.765. 

 

ANDRÉIA KAFURI - Somente para colocar para vocês onde se encontra o 

projeto. Ele se refere ao projeto de prestação de contas dos recursos do Fundo, do qual saiu um 

documento do CNAS, da Secretaria de Assistência Social e do FONSEAS, que foi levado ao 

Deputado Roberto Brant, Relator do Projeto. 

Ele foi aprovado no dia 19 de junho pela Comissão de Justiça do Congresso e foi 

à publicação do próprio Congresso. Depois dessa publicação, segue para a Secretaria Geral, 

onde passará por cinco sessões, e caberá eventual recurso à apresentação que foi feita. Essa é a 

situação na qual o projeto se encontra. 

 

PRESIDENTE (Vandevaldo Nogueira) - Entendo que o quadro de viagens e 

representações também já foi apresentado. Se alguém tem algum outro ponto que gostaria de 

colocar como informe, pode fazê-lo agora, senão encerraremos a reunião. (Pausa.)  

Muito obrigado a todos. Esperamos nos encontrar no próximo dia 09. 

Está encerrada a reunião. 

 


