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63ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

DATA:  10 de agosto de 1999 

HORÁRIO:  9 horas 

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

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Bom-dia, Srs. 

Conselheiros. 

 

IRMÃ RITA - Sr. Presidente, no início de uma reunião é 

necessário que cada um de nós dedique um minuto a Deus. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Permito, desde 

que não vire uma exceção. 

 

IRMÃ RITA - Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Amém. 
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Srs. Conselheiros, hoje teremos um dia muito corrido, 

pois trataremos das questões orçamentárias da SEAS e das 

atribuições do Conselho.   

Todos receberam a ata, enviada pela Secretaria 

Executiva por e-mail.  Se fosse possível, eu gostaria de aprovar a 

ata da reunião anterior, dispensando a leitura. (Pausa.) Não 

havendo manifestações contrárias, consideramos aprovada a ata. 

Comunico que foi indicada a este Conselho a Conselheira 

Regina, a quem cumprimento, em nome da Mesa e dos demais 

participantes. 

 

REGINA MARIA RAMOS - É um prazer estar com vocês. 

Espero colaborar de maneira positiva com a Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Há alguns 

informes da Presidência que serão feitos após a apresentação do 

IPEA, pois o Ricardo tem que voltar ao Rio de Janeiro.  Se não 

houver manifestação contrária, abro os trabalhos com a exposição 

do Prof. Ricardo. 

O material do IPEA consta dos anexos que estão na pasta 

que foi distribuída.   Está a partir da página 37. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Em primeiro lugar, agradeço 

pela oportunidade de estar aqui apresentando este trabalho.  Para 

nós, do IPEA, é um enorme prazer termos a oportunidade de 

colaborar com os senhores em uma tarefa tão difícil quanto a de 

distribuir um volume de recursos relativamente pequeno para uma 

questão tão importante quanto a que está sendo tratada. 
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Eu gostaria de descrever rapidamente os critérios e os 

métodos que utilizamos, concentrando a atenção na explicação sobre 

os grandes dilemas dessa distribuição.  No trabalho feito, 

estudamos uma variedade de possibilidades.  Não vou falar hoje 

sobre essa enorme variedade, mas, sim, tentar mostrar qual é 

exatamente o centro da questão, focando o mais relevante. 

Vou esclarecer que noções centrais estão por trás deste 

trabalho.  Isso é muito importante, porque define quais serão os 

resultados.  Havendo essas noções básicas estabelecidas, o resto é 

um conjunto de cálculos aritméticos.  Alguns detalhes podem mudar 

os resultados, mas os resultados são, basicamente, determinados 

por esses princípios básicos. 

Qual é o princípio básico?  Na verdade, a idéia 

original era a criação de um conjunto de indicadores para cada 

Estado ou para cada município e, em função desses macroindicadores 

sociais, a repartição de recursos. Um exemplo típico seria usar, 

por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano.  Em função do 

Índice de Desenvolvimento Humano, distribuir-se-ia o recurso. 

A idéia, em princípio, seria fazer uma combinação. 

Poderíamos pensar em um indicador, combinando quatro outros, que 

não necessariamente tenham a ver com crianças, idosos ou 

deficientes.  Eventualmente, a idéia seria combinar uma variedade 

de indicadores que fossem mais focalizados em crianças, em idosos 

ou em deficientes. Teríamos, digamos, vinte indicadores para cada 

Estado.  Faríamos uma mistura desses indicadores e, com isso, 

teríamos o grau de carência de cada Estado para distribuir os 

recursos inversamente, ou seja, relacionando o grau de carência 

dos Estados. 
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O nosso sentimento, ao trabalharmos com isso, é que não 

víamos muita razão para agir desta maneira.  Se trabalhássemos com 

indicadores agregados, estaríamos classificando Estados pobres, 

Estados mais pobres e Estados menos pobres, Estados mais carentes 

e Estados mais carentes.  Consideramos que o objetivo final dos 

serviços da política era a família, e não o Estado. Portanto, 

parecia, para nós, muito mais importante classificar as famílias 

como mais carentes e menos carentes, para focalizar os recursos 

nas famílias mais carentes e menos carentes.  Depois, 

identificadas as famílias que mereceriam ter acesso ao programa, 

descobriríamos onde essas famílias estavam localizadas, 

transferindo recursos aos Estados em que as famílias estavam 

localizadas.  Portanto, a idéia que permeia todo esse trabalho é 

que a transferência de recursos tenha como alvo as famílias.   Em 

última instância, esse processo de distribuição de recursos é uma 

distribuição entre as famílias brasileiras, focalizado nas 

famílias brasileiras mais pobres e mais carentes, segundo algum 

critério.  O fato de esses recursos serem distribuídos aos Estados 

e aos municípios deve-se simplesmente a serem os agentes que vão 

operacionalizar o programa, mas não são eles carentes ou pobres.  

Isso quer dizer que, em vez de criarmos uma fila de 

municípios ou de Estados, dos mais carentes aos menos carentes, e 

distribuirmos recursos prioritariamente para os Estados mais 

carentes, fizemos uma fila de famílias, de crianças ou de idosos 

para tentar distribuir os recursos para as crianças ou para os 

idosos mais carentes.  Obviamente, depois de identificarmos as 

famílias que devem ser atendidas pelo programa, basicamente já 

referenciamos essas famílias.  Olhamos, então, em que Estados e em 
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que municípios essas famílias se localizam.  Portanto, isso define 

para que Unidade da Federação aqueles recursos devem ser 

dirigidos.  Esse é o primeiro princípio básico que norteia esse 

trabalho. 

Os indicadores que vão definir carência não serão 

indicadores agregados para municípios ou Estados, mas em nível de 

família, a nível de criança. 

O segundo princípio fundamental que seguimos é que 

existem duas opções, uma vez que se elegeu a família ou a criança. 

Pode haver um critério exógeno, ou seja, uma preconcepção do que é 

uma criança carente e do que não é uma criança carente ou tão 

carente.  Então, posso criar um critério do que é uma criança 

pobre e do que é uma criança não-pobre.  Esse critério, eu invento 

a partir de um critério normativo sobre aquilo que considero que 

uma criança deve ter em casa. Posso, assim, criar o conceito de 

uma criança carente ou não em função da renda familiar per capita 

que aquela criança viva em termos de uma definição de uma linha de 

pobreza.  Essa definição vai ser independente do volume de 

recursos que eu tenha.  Então, posso definir a linha de pobreza no 

Brasil.   

Para dar um exemplo simples, pode-se definir carência 

não só em função de renda, mas em função de uma série de 

indicadores.  Quando se define a carência só em função de renda?  

Pode-se pegar um estudo sobre pobreza - e existem vários no Brasil 

- e chegar à conclusão de que uma família com renda per capita 

inferior a R$63,00 é uma família pobre.  Em função dessa noção de 

pobreza, pode-se identificar todas as famílias brasileiras que 

seriam pobres.  Uma vez identificadas todas as famílias 
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brasileiras pobres, descobre-se qual é o volume dessas famílias em 

cada uma das Unidades da Federação.  

Definimos, a priori, o que é carente, identificamos 

quais são as famílias carentes e descobrimos onde essas famílias 

estão localizadas.  Fazendo isso, temos os recursos do programa e 

temos que distribuí-los. Se os recursos do programa são exatamente 

suficientes para satisfazer essas crianças carentes, ótimo, não 

temos problema algum, pois já sabemos onde estão e é só fazer a 

distribuição proporcional.  O problema surge quando o volume de 

crianças carentes é enorme e o volume de recursos do programa é 

pequeno.   

O que fazemos agora? Por exemplo, pelo nosso critério 

de carência, a priori, existem 5 milhões de crianças carentes no 

país.  Com os recursos existentes, pode-se atender a 1 milhão;  

havia 5 milhões que identifiquei como carentes, mas só consigo 

atender a 1 milhão.  Qual é esse um milhão que vou atender?  Uma 

maneira é fazer um corte horizontal. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Quero acompanhar o 

raciocínio. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eduardo, vamos 

decidir a forma de trabalhar. Ou ele faz a exposição e depois nós 

o argüimos, ou, então, vamos fazer uma lista de inscrição para, no 

meio da exposição, as pessoas se manifestarem. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu tenho uma dúvida. 

Ficamos angustiados por esclarecimentos, para podermos acompanhar 
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o raciocínio.  Depois, poderemos fazer perguntas reflexivas, sim.  

Poderíamos fazer perguntas a respeito de dúvidas sobre a 

exposição.   

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Eu sugeriria, se o 

expositor não tiver nada contra, pois seria bom para ele.  Às 

vezes, podemos ter dúvidas sobre algo que para ele já está claro.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Há algum problema 

para você, Ricardo? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não.  Se não acompanharem 

passo a passo o raciocínio, a partir de um ponto teríamos que 

retornar. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - O senhor dispõe 

de quanto tempo? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Do tempo que os senhores 

necessitarem. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu gostaria de um 

esclarecimento a respeito do que foi definido como carência, como 

pobreza.  Na exposição, o senhor nos disse que não seria levado em 

conta o montante de recursos existente para os programas mas, sim, 

aquilo que se considera como indicador de pobreza.   Eu gostaria 

que você explicasse um pouco mais isso, porque não ficou claro, 

para mim, como se chegou a essa linha de pobreza.  Quais os 
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critérios utilizados para se chegar a essa linha de pobreza 

estabelecida? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Os resultados - vou apresentar 

todos - não utilizam a priori uma linha de pobreza.  Todos os 

resultados que vou apresentar levam em consideração o volume de 

recursos disponíveis para definir pobreza. Estou querendo 

apresentar as alternativas e exatamente em que linha seguimos.   

Uma possibilidade é, primeiro, estarmos assumindo que 

não existem Estados ou municípios carentes mas, sim, crianças 

carentes.  Primeira árvore, vamos para as crianças. A segunda 

árvore é: pode-se definir a priori o que é uma criança carente. 

Poderíamos discutir isso porque o IPEA tem uma comissão que está 

definindo uma linha oficial para a pobreza no Brasil, e está em 

torno desse número sobre o qual eu estava falando.  Nesse projeto, 

consideramos que não seria bom definirmos uma linha a priori e, 

depois, encontrarmos um problema. Os senhores podem dizer: 

“Queremos definir uma linha a priori e seguir esse raciocínio”. O 

que estou tentando dizer é: decidimos, ao longo do projeto, junto 

com os técnicos da Secretaria, não assumir uma linha a priori, que 

tradicionalmente seria aquela de um quarto de salário mínimo, e, 

sim, definir uma linha que leve em consideração o volume de 

recursos disponíveis.  Então, os resultados que vou mostrar não 

levam em consideração uma linha a priori. Por isso, eu não quis 

entrar na discussão da linha utilizada porque, num certo sentido, 

neste trabalho, nenhuma linha é utilizada, uma vez que é definida 

a partir dos recursos disponíveis.   
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Se os senhores quiserem voltar a essa discussão, 

poderíamos discutir qual seria uma linha razoável se tivéssemos 

que adotar uma.  Poderíamos discutir os problemas.  Como não 

seguimos por esse caminho, acho que não vale a pena discutirmos. 

 Podemos falar a respeito das dificuldades. Na medida em 

que coloco uma linha de pobreza, e existe um número de crianças 

carentes muito maior do que posso atender, qual é a opção?  Um 

corte linear, ou seja, se só consigo atender a metade das crianças 

carentes existentes, vou distribuir os recursos de tal maneira que 

cada Estado possa atender metade das crianças carentes de cada 

Estado.  Se eu identificar um volume de crianças carentes, chegar 

à conclusão de que só posso atender à metade e resolver atender à 

metade de cada Estado, e cada Estado pegar os seus recursos e 

atender à metade mais carente, em nível nacional não estarei 

atendendo à metade mais carente do Brasil, uma vez que a metade 

mais carente do Brasil não tem a mesma distribuição espacial do 

volume total de carentes.   

Suponhamos que haja um total de carentes e que só 

tenhamos condições de atender aos muito carentes.  Ora, dar a cada 

Estado a metade dos recursos disponíveis para atender aos carentes 

não quer dizer que as pessoas supercarentes do Brasil inteiro 

serão atendidas, porque a distribuição espacial das supercarentes 

não é igual à distribuição espacial das carentes. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Para os senhores chegarem 

a esse ponto de partida e equilibrar com a questão orçamentária e 

de recursos disponíveis, tiveram uma visão do número de carentes 

como um todo.   
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RICARDO PAES DE BARROS -  Não. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Para nós, no CNAS, 

interessa-nos duas coisas.  Em primeiro lugar, trabalhamos com uma 

população excluída. A Assistência Social é voltada especificamente 

para uma população excluída.  Preciso, então, saber qual é esse 

número, inclusive para estabelecer parâmetros e critérios de 

definição e deliberação sobre muitas coisas.  Uma coisa é sabermos 

esse número; outra, sabermos quanto desse número podemos atender.   

De acordo com o seu raciocínio, concordo que devemos 

atender à população brasileira em número de famílias.  

Qual é esse parâmetro de carência que o IPEA tem?  Os 

senhores são responsáveis por indicadores importante para a 

sinalização de políticas públicas no país inteiro.  O CNAS 

pergunta: qual parâmetro de habitantes brasileiros os senhores 

colocaram nesse nível de carência e qual foi o critério de 

carência, independente do raciocínio que, depois, junto à SEAS, 

utilizaram, em função do dinheiro disponível?  Essa é uma outra 

questão. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Entendi a pergunta.  Eu queria 

ressaltar que, uma vez que se vai usar os recursos disponíveis 

para atender aos mais carentes, a distribuição de recursos, no 

final, vai ficar independente do número total de carentes 

existentes, apesar de o número total de carentes ser um parâmetro 

fundamental. 
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Durante a elaboração desse trabalho - dispomos de um 

tempo bastante limitado -, concentramos a atenção naquilo que era 

fundamental para a elaboração desse trabalho. Nesse trabalho, eu 

não diria que existe uma noção elaborada sobre o número de 

crianças carentes no Brasil.  Vamos encontrar o número de crianças 

que vivem em famílias com renda inferior a um quarto de salário 

mínimo e o número de crianças que vivem em famílias com renda 

inferior a meio salário mínimo.  Isso pode ser encontrado no 

trabalho.  Encontrar um único corte de renda para todas as regiões 

do Brasil não é adequado.  Evidentemente, na área rural, um quarto 

de salário mínimo representa muito mais do que em São Paulo.  O 

IPEA tem linhas de pobreza que são regionalmente desagregadas. 

Talvez não se deva utilizar só o critério de renda, mas, sim, o 

critério de qualidade de vida.  É um critério que tem de ser 

desenvolvido. 

Não fizemos o trabalho de mensurar - é um trabalho que 

gostaríamos de fazer e é possível ser feito num prazo 

relativamente curto - o volume de carências existentes.  Nós nos 

afastamos um pouco dessa questão na medida em que não iríamos, 

primeiro, mensurar o déficit social para, depois, distribuir 

proporcionalmente ao déficit social. Partimos do seguinte 

princípio: esse déficit social existe, mas com o volume de 

recursos existentes ele é inatingível. Então, com os recursos que 

existem, vamos ver qual é o déficit que realmente podemos atender. 

Esse trabalho é muito mais a respeito da mensuração do dado 

realmente eliminável, uma vez que é possível eliminar esse 

déficit, distribuindo os recursos.   
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Dentro desse raciocínio 

não podemos estar trabalhando com a visão de carências. Seria o 

critério pragmático de valor de um quarto de salário mínimo dentro 

do que é possível. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Eduardo, eu gostaria que você me 

permitisse um aparte. 

O Dr. César participou dessa discussão no Fonseas e eu 

participei dessa discussão no Fongemas.  Foi apresentada a 

construção da proposta e entregue uma cópia do documento.  Foi 

extremamente compreensível toda a proposta, até chegar às 

conclusões que o senhor está nos apresentando. Temos que sair 

daqui completamente cientes de todo o processo e da essência dessa 

proposta, porque este Conselho tem, de acordo com a Lei Orgânica 

da Assistência Social, o objetivo de aprovar esses critérios.  Eu 

gostaria de propor, Dr. Ricardo, se fosse possível, que houvesse 

uma apresentação como a que foi feita para nós, começando com 

objetivos, definição do problema, metodologia proposta e 

resultados.   

Para mim e para o Dr. César está muito cômodo, porque 

participamos de todas essas etapas, mas não para os demais 

Conselheiros, que terão de votar. Penso que é extremamente difícil 

fazer isso sem que seja apresentado o modo como foi construído 

esse resultado que o senhor está nos apresentando. 

Isso seria possível? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Estou tentando fazer isso.  

Estou tentando dizer como foi construído.  Posso tentar apresentar 
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as mesmas transparências que a senhora tem em mão. Entretanto, 

preciso dizer que a minha forma de raciocínio será exatamente a 

mesma. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Tânia tem razão 

quando diz que tem de ser apresentada toda a metodologia. Por 

exemplo, falou-se em critério de pobreza. Há muito tempo estamos 

querendo definir o que é o pobre.  O IPEA, de repente, está 

falando do pobre no Brasil, que não é só aquele de um quarto de 

salário mínimo.  Hoje, como se diria que uma família é pobre?  

Pelo que vi, o IPEA não chegou a isso.  O repasse de 

recursos ficou exatamente para um quarto de salário mínimo e no 

que era possível fazer com o orçamento. É bom deixar isso claro, 

para não criar expectativa e perguntarmos exatamente o que o IPEA 

se propôs a fazer e o que de fato realizou. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Eu vou passar essas lâminas 

que tenho aqui. 

O objetivo era propor um critério de repartição de 

recursos para esses três programas de atendimento às crianças, às 

pessoas idosas e às pessoas portadoras de deficiência.  Analisamos 

o grau de equidade na distribuição atual.  Vamos ver que, para 

definirmos um critério de carência, é extremamente importante 

conhecer os objetivos da Assistência Social.  Vamos ver isso, por 

exemplo, no caso das crianças.  Quando se quer sair da noção de 
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renda, a renda das famílias é importante, a educação dos pais é 

importante.  Aí, há a seguinte situação: se a educação dos pais é 

importante e renda per capita é importante, como vou ponderar 

essas duas coisas? A única maneira para se ponderar essas duas 

coisas será definida a partir de uma definição do objetivo da 

intervenção que se está fazendo, como vou tentar argumentar aqui.  

Por que o Estado quer ter serviços públicos de creche?  O que ele 

quer organizar com esse serviço?  Se isso estiver definido, 

podemos ponderar um indicador de renda e um indicador de educação 

dos pais, por exemplo.  Se é uma questão nutricional, 

provavelmente a renda é mais importante que a educação dos pais; 

se é uma questão educacional, a educação é mais importante que a 

renda dos pais.  Então, o peso que será dado a esses dois fatores, 

na hora em que se estiver focalizando, vai depender da meta que se 

tem quando se decide dar um serviço de creche.  

Para esse objetivo da política, que seria o de reduzir 

a defasagem educacional ou reduzir a subnutrição, temos que 

entender que tipo de indicador dos indivíduos precisamos. O 

indicador sintético é criado a partir da renda e dos indicadores 

de cada indivíduo. Há uma combinação desses indicadores.  Por 

exemplo, essa combinação só pode ser feita desde que sejam claros 

os objetivos da Política de Assistência Social.  

Antes de entrar na discussão da diferença de gasto per 

capita, tenho de retomar a discussão que eu estava fazendo 

anteriormente.  A opção, como está claro aqui, foi pelo indivíduo, 

isso sendo o oposto de se usar macroindicadores sociais. Então, 

estamos usando microindicadores neste trabalho.   A outra questão 

fundamental que surge é: se usamos uma linha exógena, uma linha a 
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priori do que é pobreza, ou se deixamos os recursos disponíveis 

definirem que tipo de carência se está tentando resolver. Na 

medida em que a sociedade brasileira aloca um volume de recurso 

limitado, ela está implicitamente dizendo que aquilo que entende 

como carência é uma outra coisa.   

Daqui para a frente, vamos ver dois métodos: método da 

linha de pobreza e método da restrição orçamentária. 

Para que qualquer método seja aplicado, é necessário um 

outro passo, que está aqui como sendo a diferença do gasto per 

capita por Unidade da Federação.  Uma vez que identifiquei, seja 

em método, seja em outro, que existe certo volume de crianças 

carentes em diversos Estados, não necessariamente vou pegar os 

recursos existentes e distribuí-los proporcionalmente ao número de 

crianças carentes. O custo do atendimento pode ser diferenciado 

espacialmente, pois no Rio Grande do Sul pode ser diferente 

daquele existente no Ceará. Portanto, na hora de distribuir os 

recursos, tem que se levar em consideração essa diferença nos 

custos.  Obviamente, o custo de uma creche na cidade de São Paulo 

deve ser maior do que no interior de Santa Catarina ou no interior 

do Nordeste. Esses custos devem ser diferenciados.  Essas 

diferenças de custo vão ser levadas em consideração na repartição 

dos recursos?  Se forem levadas em consideração, temos que levar 

em consideração não apenas o volume de crianças carentes em cada 

Unidade administrativa mas também as diferenças de custo.  Ora, 

não tínhamos informação sobre as diferenças de custo.  Tínhamos 

informações sobre os gastos por criança atendida por Unidade da 

Federação, mostrando uma enorme disparidade, não representando 

simplesmente diferença de custo, mas diferença na qualidade do 
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atendimento e, por exemplo, no caso das crianças, quanto tempo as 

crianças permanecem nas creches ou nos serviços.   

Há várias simulações no trabalho em que levamos em 

consideração as atuais diferenças de gasto, mas em várias 

discussões com a Secretaria ficou resolvido que o trabalho deveria 

prosseguir utilizando um gasto por criança, por idoso ou por 

deficiente igual para todo o Brasil.  Ou seja, as disparidades de 

gasto não deveriam ser preservadas.    

Por sabermos que os gastos per capita são diferentes e 

por não termos informações sobre o que seria relevante, que é a 

diferença de custos, utilizamos um custo uniforme para todos os 

locais.  Como vamos ver daqui a pouco, o nível desse custo ainda 

importa.  Dado o volume de recursos existente, o nível desse gasto 

nos dá a idéia de quantas crianças se pode atender.   Portanto, dá 

a idéia dessa linha de carência explícita. Se o gasto é pequenino, 

posso atender a um número maior de crianças e, portanto, a minha 

noção de carência é mais benevolente.  Se o gasto é elevado, o 

número de crianças que posso atender é menor e, portanto, a noção 

implícita de carência é mais rigorosa.   

Para crianças, usamos o dado de R$173,00 por 

criança/ano; para deficientes, utilizamos o gasto de R$492,00 por 

ano; para idosos, utilizamos R$153,00 ao ano.  Esse é o custo que 

estamos utilizando; essa é a discussão sobre os gastos per capita. 

Essa discussão é baseada no gasto médio do último ano.  O gasto 

médio, no último ano, em nível nacional, foi de R$173,00.  O 

gasto, por idoso, em São Paulo, é quase dez vez maior que o gasto 

no Piauí.  Existe uma enorme variação nesses gastos.  Obviamente 

esses gastos refletem não somente custos. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Isso não considera o tipo 

de programa que se deseja. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - É como se fosse uma 

política de distribuição de renda.  Não se considera o programa, o 

tipo de creche, a qualidade.  Nos níveis de recurso existentes até 

então, numa política anterior, vinda da própria LBA, definia-se um 

tipo de programa que se queria ter e financiava-se em função da 

qualidade.  Daí as diferenças de per capita existentes. 

Hoje, não se considera o tipo de programa.  É isso?  

Não há nenhum parâmetro para o programa que se quer desenvolver 

para creches, idosos e portadores de deficiência? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - No cálculo que estamos 

apresentando, o tipo de serviço que se está pretendendo dar é o 

serviço médio que foi dado no Brasil em 1998.  Não se discute, 

neste trabalho, se esse é o serviço que se gostaria de dar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Volto a insistir 

na minha proposta: ele apresenta A metodologia utilizada pelo IPEA 

e os resultados.  Senão, ficamos imaginando que o IPEA foi chamado 

para resolver todos os nossos problemas com relação à Assistência 

Social.   Ele começou muito bem: levantou-se os repasses de 

recursos, como vai ser feito, como era feito, por que vai ser 
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feito dessa forma.  A forma como o senhor explicou, no Rio de 

Janeiro, foi muito objetiva. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Esse comentário que ele fez é 

relevante porque no método que vamos finalmente utilizar pegamos 

os recursos existentes e dividimos por um gasto por criança 

atendida, para chegar no número de crianças que podemos atender. 

Nesse cálculo, implicitamente, há um juízo de valor a respeito do 

serviço que se quer dar.  No trabalho que fizemos, esse juízo de 

valor foi tomado como sendo um serviço médio dado à criança 

brasileira, em 1998, por esse programa, e não um método ideal, ou 

seja, qual deveria ter sido o serviço oferecido a essa criança.   

Essa conta pode ser refeita rapidamente desde que 

tenhamos qual é o valor desse serviço ideal que se queira dar.  Em 

um ou dois dias posso dar a resposta de quanto deveria ser a 

distribuição dos recursos, mas a distribuição de recursos é 

sensível a esse número, porque isso vai definir, implicitamente, o 

que é carente. Se quisermos dar um recurso da mais alta qualidade, 

estaremos sendo mais exigentes sobre o que é carente.  Dado o 

orçamento, o recurso de mais alta qualidade vai ter que ser dado 

com um número ainda menor de crianças.  Portanto, vai ser um 

volume de recursos ainda mais focalizado no Nordeste, onde estão 

as crianças ainda mais carentes. 

Na medida em que dermos recursos de mais baixo custo, 

esse serviço pode ser mais universalizado e, portanto, o critério 

implícito de carência vai ser menor.   

Quando estávamos aplicando esse resultado, concluímos 

que havia um número grande de famílias que tinham renda zero.  
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Esse era um detalhe técnico que resolvemos trabalhando com 

domicílios ao invés de famílias, porque, na verdade, temos muito 

mais interesse em unidade orçamentária e não o conceito de laços 

familiares.  Utilizar o conceito de renda domiciliar é o mais 

adequado.  O que estamos fazendo, neste trabalho, é usar renda 

domiciliar per capita e não renda familiar per capita.  Se usarmos 

renda familiar per capita e não eliminarmos os zeros, há uma 

distorção enorme.  Na verdade, acabamos usando a renda domiciliar 

per capita e incluindo as famílias com renda zero, de tal maneira 

que não estamos eliminando esse zero. 

A eliminação ou inclusão desses zeros gera um impacto 

muito grande no Estado de São Paulo.  Estamos incluindo o zero e, 

portanto, levando em consideração que em São Paulo há diversas 

famílias de desempregados que estão momentaneamente com baixa 

renda. 

Outro problema técnico são as informações limitadas 

sobre deficientes. Combinamos uma série de pesquisas existentes.  

Temos aqui o centro da questão, que é a questão da 

linha de pobreza versus a questão orçamentária.  É a idéia de, a 

priori, definir uma linha de pobreza que pode combinar vários 

indicadores, identificar quem é pobre e quem não é pobre e 

identificar onde estão localizadas essas pessoas pobres.  Depois, 

descobrir que não há recursos para atender a todas as pessoas 

pobres e fazer um corte linear em cada Unidade da Federação.  O 

meu problema com esse critério é que, depois de se fazer o corte e 

decidir que vai atender só a 50%, não se vai estar atendendo.  

Quando se faz o corte em cada Unidade da Federação, não se atende 

aos 50% mais carentes do país.  É o mesmo problema de uma 
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instituição que tem um orçamento usado em vários programas. De 

repente, você manda fazer um corte de 50%, e corta-se linearmente 

os vários programas.  Obviamente, os programas mais importantes 

são cortados em 50% tanto quanto os menos importantes. 

Então, esse é um critério.  O trabalho apresenta 

resultados com esse critério, mas decidimos, junto com a 

Secretaria, seguir pelo critério da restrição orçamentária. Pelo 

critério da restrição orçamentária, em primeiro lugar criamos um 

medidor de carência.  Posso explicar em um minuto o que é esse 

medidor.   Se tenho um medidor de carência, posso pegar cada 

criança brasileira e medir o seu grau de carência.  Essa medição 

não está só baseada em renda, está baseada em renda e na educação 

dos pais.  Temos, ainda, a alternativa de levar em consideração as 

condições de saneamento.  Este é um indicador sintético para cada 

criança brasileira.  

O que fizemos? Pegamos todas as crianças brasileiras e 

colocamos essas crianças numa fila única. Ordenamos da mais 

carente para a menos carente.  A primeira da fila é a mais 

carente, independente de idade, do gênero, de onde está 

localizada, da cor, do sexo.  É claro que há um corte de zero a 

seis anos ou de zero a três anos.  Ordenamos pura e simplesmente 

em função do grau de carência.  

Sabendo quanto custa cada criança, começamos a 

acumular.    A primeira criança custa R$170,00; a segunda, 

R$170,00.  Então, são R$340,00.  Fomos acumulando até a hora em 

que batemos no orçamento.  Quando batemos no orçamento, dissemos: 

essas são as crianças mais carentes do Brasil que podem ser 
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atendidas com esse orçamento disponível. Uma vez feito isso, 

fechou-se a conta.  Essas são as crianças carentes.   

Agora, pegamos as crianças carentes e o referencial, 

para descobrir onde estão.   O dinheiro deve ir para onde elas 

estiverem.  Esse é o critério da restrição orçamentária. 

Essa aqui é a maneira como se faz o método da linha de 

pobreza.  Define-se a linha de pobreza a priori, exogenamente, e 

calcula-se o contingente populacional que está abaixo dessa linha.  

Isso dá o cálculo da dívida implícita.  Dessa forma, distribui-se 

os recursos proporcionalmente, mesmo que os recursos não sejam 

capazes de atender a essa dívida. 

Pelo método da restrição orçamentária, é diferente.  

Cria-se uma fila única pelo nível de carência.  Tem que se definir 

o critério que vai ser utilizado para fazer essa fila única em 

nível nacional; dar o valor que cada criança carente do Brasil tem 

a receber ou que seja gasto com ela, ou seja, aquilo que, em 

média, foi gasto com ela no ano passado. Acumula-se isso até 

chegar ao orçamento.  Se usarmos um valor maior, vamos atender só 

à pontinha da fila; se usarmos um valor menor, vamos mais longe na 

fila. Então, esse valor de R$170,00 não é imóvel, porque afeta a 

noção de carência implícita.   Uma vez que se parou, vê-se a 

adequação dessas crianças a nível nacional e, portanto, faz-se a 

adequação de recursos.  

Esse critério pode ser perfeitamente utilizado, 

espacialmente, com cinco variáveis. Por exemplo, olhamos que a 

criança está em Santa Catarina.  Se em Santa Catarina o valor é 

“x”, coloca-se “x”; se no Amazonas custa “y”; então, coloca-se 
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“y”.  Esse exercício pode se feito com gasto não uniforme. Os 

gráficos que vou apresentar referem-se a gastos uniformes. 

Decidimos, primeiro, não trabalhar com carência de 

Estados e, sim, com carência de crianças; segundo, não tentar 

definir o que é carência a priori e, depois, fazer um corte 

linear.  Fazemos uma fila única no Brasil, vemos o volume de 

recursos e aplicamos os recursos entre as crianças mais carentes 

do Brasil, independente de quem sejam ou de onde estejam.  

Utilizamos, ainda, o critério de que, estejam onde estiverem, 

todas têm direito ao mesmo gasto per capita. 

Dito tudo isso, falta saber como essas crianças foram 

colocadas numa fila, que índice foi utilizado para colocar essas 

crianças em uma fila.  Aí, é fundamental sabermos por que estamos 

querendo dar um serviço de creche para as crianças mais pobres, o 

que queremos alcançar com isso, que tipo de política compensatória 

é esta.  Estamos querendo compensar essa criança pelo ambiente 

familiar pior que ela tem, porque esse ambiente familiar pior está 

impedindo que ela tenha acesso a quê?  

 Fizemos várias simulações, sendo uma delas voltada para 

a subnutrição, mas acabamos optando pela simulação baseada no 

critério do desempenho educacional. Uma das coisas que os nossos 

estudos sobre creche tem mostrado é que a creche tem um impacto 

enorme sobre o desempenho educacional futuro de uma criança.  Se 

uma criança vai um ano a mais à creche, reduz-se a repetência e 

aumenta-se a escolaridade da criança em mais meio ano de estudo.  

A criança que vai por dois anos à creche tem um ano a mais de 

escolaridade.   Como a escolaridade média no Brasil é de cinco 

anos, dois anos de creche aumenta a escolaridade do brasileiro em 
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cerca de 20%.  É um impacto muito grande.  Só isso justifica o 

serviço de creche, tal é o impacto que vai haver sobre a 

repetência e sobre o desempenho educacional futuro. 

 Ora, o desempenho educacional futuro de uma criança 

depende da educação e da renda dos pais.  O serviço de creche está 

tentando compensar a criança. Como é muito caro dar a renda para o 

pai e é impossível, hoje, dar a educação para os pais, estamos 

compensando esse fato, dando à criança uma coisa que substitui a 

renda e a escolaridade do pai, que é um serviço de creche e pré-

escolar em uma idade adequada. 

 Para que criança queremos dar esse serviço de creche?  

Para aquelas crianças que, do ponto de vista do seu 

desenvolvimento educacional futuro, têm a maior deficiência.  

Então, estudamos o impacto da renda e da educação dos pais sobre o 

desempenho educacional futuro das crianças. Em função da 

escolaridade e da renda dos pais, chegamos ao impacto sobre a 

escolaridade de uma criança entre onze e quinze anos.  Descobrimos 

que a coisa mais importante para a educação dessas crianças, no 

futuro, é, em primeiro lugar, a educação da mãe; em segundo lugar, 

a educação do pai; em terceiro lugar, a renda per capita.  O que 

isso quer dizer?  Que vamos dar creche, prioritariamente, para as 

crianças que não são pobres de renda, mas que tenham as mães 

analfabetas, porque essas são as que mais vão ter dificuldades 

depois. Portanto, são as que mais temos que atender hoje.   

Criamos, então, um indicador sintético que dá mais peso 

para a educação da mãe, depois, para educação do pai e, a seguir, 

para a renda familiar per capita.  Esse é o indicador: mais peso 

para educação dos pais do que para a renda dos pais. Por que mais 
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peso para a educação dos pais do que para a renda dos pais?  

Repito: ser filho de um pai pouco educado com alta renda, não 

adianta muito.  Prefiro, então, ser filho de um pai bem educado, 

de baixa renda. A creche tem que, prioritariamente, ser para o 

filho do universitário desempregado ou para o filho do analfabeto 

que o pai trabalha e tem alguma renda?  Tem que ser para o filho 

do analfabeto que tem alguma renda.  Por quê?  Porque o 

analfabetismo provou ser mais importante para o desenvolvimento 

futuro da criança do que a baixa renda da família.  Então, esse 

indicador sintético tem essas características. 

No caso dos deficientes e dos idosos, estudamos 

simplesmente a renda familiar per capita.  Atualmente estamos 

desenvolvendo uma metodologia pela qual identificamos o que é 

relevante para a saúde e a sobrevivência dos idosos; em que medida 

é a renda ou em que medida são outros fatores.  Portanto, na 

medida em que levarmos em consideração que a atenção ao idoso 

significa aumentar a longevidade e reduzir a morbidade, vamos 

criar um indicador sintético para os idosos.  É só uma questão de 

trabalharmos.  Tentamos concentrar o foco nas crianças, porque os 

resultados eram mais evidentes. 

Criado esse indicador, o que é feito?  Simplesmente 

coloca-se todas as crianças brasileiras em fila, de acordo com 

esse indicador, analisa-se quanto cada uma custa e acumula-se os 

custos.  Na hora em que bater no orçamento, corta-se e descobre-se 

como essas crianças estão distribuídas.  Essa é a simulação feita. 

Feita essa simulação, e comparado o resultado com a 

situação atual, percebe-se que para validar esse critério deveria 

ocorrer uma grande redistribuição de recursos de alguns Estados 
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para outros Estados. Não seria só uma distribuição de recursos do 

Sudeste para o Nordeste.  O Rio Grande do Norte perde bastante 

enquanto redistribuição de recursos. 

Se aplicarmos esse critério, essa seria a 

redistribuição de recursos.  Sudeste, Centro-Oeste.  Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais perde 

muito, Rio de Janeiro perde relativamente pouco. São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul perdem muito.  Aqui 

seria o Centro-Oeste, que perde pouco. Percebemos que o Rio Grande 

do Norte perde.   Alguns Estados, como Piauí e Sergipe, ganham 

pouco.  Esses são os ganhos e as perdas em valores absolutos.  Na 

Região Norte não há muita variação. Tocantins ganha um pouco e o 

Pará perde bastante. 

Concluímos com esse trabalho, ao criarmos esse método 

de distribuição de recursos, que a situação atual está muito 

afastada daquilo que esse critério sugere.  Começamos a estudar 

melhor a distribuição atual de recursos para tentar entender 

melhor em que medida a distribuição atual de recursos de fato é 

inadequada.  Procuramos caracterizar de forma diferente a má 

distribuição de recursos atual em relação a esse critério.  Além 

disso, começamos a trabalhar em métodos de como fazer a transição.  

Se por alguma razão isso for considerado como sendo o ideal - se 

considerarmos como ideal atendermos às crianças mais carentes do 

país, independente de onde estejam e de quem sejam -, estaremos 

fazendo uma transição do sistema atual para esse outro sistema.   

Quero mostrar aos senhores uma série de resultados, 

organizados de maneira didática, para apresentar que existe um 

compromisso.  Se tomarmos isso como sendo adequado, partindo do 
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princípio que queremos fazer a transição, essa transição traz o 

benefício da igualdade e de que os brasileiros mais carentes serão 

atendidos.  Obviamente, há um custo.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Quando o senhor fala no corte de 

renda e no indicador sintético de crianças, qual é esse corte de 

renda?  É o per capita familiar?  E para idosos e para PPD?   

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não há um corte de renda.  Foi 

feita uma fila e os recursos vão sendo distribuídos dos mais aos 

menos carentes até acabar o dinheiro. Então, não há um corte. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - O senhor falou que são três 

indicadores: educação da mãe, do pai e renda. Que renda foi usada? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Em todos os casos é a renda 

domiciliar per capita. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Qual é esse valor? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Cada criança tem uma renda 

domiciliar per capita.  Então, uso a renda domiciliar per capita 

daquela criança. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Seja qual for? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Seja qual for.  Vou pegando da 

mais pobre para a mais rica. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Ocorre o mesmo para idosos e 

deficientes? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Sim. Para idosos é mais fácil, 

porque se ordena pela renda domiciliar per capita.  Começo com o 

que tem zero de renda domiciliar per capita, atendo a todos e vou 

indo.  Em um minuto fica clara a linha de pobreza implícita, pois 

a fila pára. 

Eu estava dizendo que a mudança do critério tem um 

benefício claro: traz a igualdade.  Não vamos ter crianças, na 

Paraíba, que vivem em famílias que ganham menos de R$10,00 per 

capita, e não estão sendo atendidas e famílias, quando, em outros 

Estados, estão sendo atendidas crianças com renda domiciliar per 

capita de R$50,00.  O sistema atual tem uma desigualdade.  Na 

medida em que é adequado reduzir ou eliminar essa desigualdade, 

essa é a vantagem de se mudar esse critério.   

A desvantagem é que essa mudança tem custos.   Como 

lidar com esses custos?  Ora, há duas opções polares e combinações 

delas.  Ou esses custos incidem sobre os Estados mais ricos ou 

esses custos incidem sobre o Governo Federal, que tem de colocar 

mais recursos no programa.  Ou os Estados mais ricos vão receber 

menos recursos, para gerar o excedente necessário para fazer a 

redistribuição, ou o Governo Federal vai acrescentar recursos para 

permitir a redistribuição.  Pode, ainda, haver uma combinação dos 

dois.  Além disso, não precisamos chega a esse modelo ideal hoje, 

mas daqui a três ou quatro anos.  Esse pode ser o sonho a ser 

alcançado daqui a dez anos.  O importante não é chegarmos lá 
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imediata ou rapidamente, mas, sim, termos em mente que devemos 

chegar lá em alguma hora. Não podemos tratar de uma criança, na 

Paraíba, de maneira diferente de uma criança, no Rio Grande do 

Sul.  A questão é que temos de chegar lá.  Como vamos chegar lá?  

Com um pouco de sacrifício, com mais recursos para os programas, 

de uma maneira lenta, ou colocamos muito recurso federal e muito 

recurso dos Estados mais ricos, chegando lá rapidamente?  Isso não 

está definido.   

Quero apresentar alguns cenários.  No relatório há 

vários cenários de como chegar lá em quatro anos; em quatro anos 

com mais recursos federais. Podem ser colocados recursos federais 

e chegarmos lá em cinco, dez ou quatro anos. Obviamente, o custo 

de chegar lá é tão mais alto quanto menos recursos federais temos 

e mais baixo quanto mais rapidamente tivermos que fazer essa 

transição. Quanto  mais lento for isso e quanto mais recursos 

federais tivermos, mais rápida será essa transição. 

Esses são os resultados finais deste trabalho. 

Vou mostrar agora uma série de exemplos mais simples e 

tratar só do programa de atendimento às crianças.  Nesse 

exercício, para simplificar, vou usar apenas a renda per capita. 

Isso poderia ser feito com o indicador sintético que criamos, mas 

os números não fariam sentido para os senhores.   O indicador 

sintético vai mostrar o número 35, e os senhores não saberiam o 

que significa.  Com renda per capita, há noção do que o número 

significa.   

Nesse exercício, consolidei a Região Norte.  Pediram-me 

para abrir a Região Norte, mas não tive condições de montar esse 

exercício com essa abertura. A Região Norte é complicada porque 
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esse exercício é todo baseado na PNAD, que não contempla a região 

rural da Região Norte, área em que está grande parte da pobreza.  

Qualquer exercício sobre a Região Norte envolve o retorno ao Censo 

de 1991 e realização de rebatimentos, muito mais trabalhosos e 

hipotéticos.   

Consolidei a Região Norte como uma única região. Como 

mostrei aos senhores, na Região Norte, é que nada acontece em 

termos de redistribuição de recursos, à exceção do Pará.  Ou seja, 

por essa proposta, diz-se que com a Região Norte está tudo bem, 

exceto o Pará. 

Esse primeiro gráfico tenta mostrar que o ideal é 

termos uma fila única.  Vamos supor que cada Estado faça a sua 

própria fila única.  Para ilustrar que os recursos estão mal 

distribuídos, vou comparar a última criança atendida na fila única 

de cada Estado.  Isso está mostrando que, na Paraíba, a última 

criança atendida, dados os recursos existentes e a pobreza - se 

esse programa fosse focalizado nas crianças mais carentes -, a 

renda familiar per capita seria de R$7,50.  Ou seja, mesmo 

focalizando nas crianças mais carentes, não existem recursos, na 

Paraíba, nem para atender a crianças cuja renda domiciliar per 

capita  seja de R$10,00.  Enquanto isso, no Paraná, no Mato 

Grosso, em São Paulo e em Santa Catarina, todas as crianças com 

renda per capita inferior a R$30,00 poderiam estar sendo atendidas 

se o programa visasse às mais carentes.  Na verdade, em Santa 

Catarina, atendemos com R$40,00, R$45,00 e até R$50,00 per capita.  

Em Santa Catarina o volume de recursos é tal, e o grau de pobreza 

é tão reduzido, que a renda per capita do último da fila - se os 

últimos da fila fossem os atendidos - seria de R$50,00.  
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Isso mostra que a atual distribuição de recursos não 

atente a uma fila única.  O novo critério tenta dizer: vamos 

desfazer isso e fazer uma fila única.  Se houvesse uma fila única, 

o que aconteceria?  A última criança que atenderíamos em uma fila 

única receberia R$17,00 per capita.  Esse é o resultado da fila 

única.  Esse é o resultado de um país com alto grau de pobreza e 

poucos recursos dedicados à atenção à criança.  Com o recurso de 

que dispõe, a última criança atendida vai ter R$17,00 de renda per 

capita. 

Como fazemos a transição?  Uma maneira é puxar essa 

barra para cá.   A única maneira de puxar essa barra para cá é ir 

mais à frente na fila.  A única maneira de continuar dando o 

dinheiro destinado à Santa catarina e ter igualdade é ir mais à 

frente na fila, de maneira que os catarinenses, os paranaenses e 

os gaúchos começam a aparecer.  Consegue-se fazer isso ao aumentar 

o volume de recursos.  Uma maneira é pegar essa barra e transferi-

la para cá. 

Se eu tiver mais R$50.000.000,00, para onde essa barra 

anda?  Se tiver mais R$100.000.000,00, para onde ela anda?  Se eu 

tiver mais  R$150.000.000,00, para onde ela anda? 

Se eu quiser satisfazer o Brasil, com os padrões 

catarinenses, de quanto preciso?  Vou apresentar um resultado. 

Para que usemos o padrão de Santa Catarina para o Brasil, o Brasil 

precisava colocar, nesse programa de crianças, mais 

R$950.000.000,00.  Atualmente, dispomos de R$270.000.000,00. 

Precisamos de mais R$950.000.000,00.  Provavelmente, qualquer 

cálculo que fizermos vai mostrar que vale a pena termos esses 

R$950.000.000,00.   
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Nós, do IPEA, já fizemos vários e vários cálculo sobre 

como estão sendo gastos os recursos na área social brasileira e 

estamos completamente convencidos de que vale a pena colocar 

R$900.000.000,00.   A questão é de onde esse valor vai sair.  O 

Brasil gasta, hoje, R$130.000.000.000,00 na área social.   Esse é 

o valor que o Brasil gasta, hoje, na área social.  O Brasil não 

pode reclamar e dizer que é um país que gasta pouco na área 

social.  Esse é um padrão internacional. Poucos países têm um 

gasto mais elevado.  Com o que se está gastando, mesmo dentro da 

área social? De onde esses recursos vão sair para chegar a esse 

nível? 

Se não tenho R$1.000.000.000,00, isso quer dizer que 

vou aceitar essa desigualdade ou vou fazer alguma coisa sem esse 

recurso?  A proposta parece óbvia. Duas coisas têm que acontecer. 

Arranjar mais recursos, trazendo essa linha para cá, e combater a 

desigualdade.  Portanto, os ricos têm que perder um pouco. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Aqueles que estão aquém 

da linha verde representam quantos milhões? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Vou mostrar essa simulação. 

Agora, vamos às tentativas para resolver esse problema 

e em que isso resulta. 

Se eu tentasse levar todo mundo para a linha verde, 

seria uma revolução.  Vejam o que deveria acontecer.  Se eu 

tentasse levar todo mundo para a linha verde, Santa Catarina teria 

de perder tudo isso, enquanto esses Estados ganhariam.  Então, 
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seria essa distribuição apresentada no gráfico.  Seria uma enorme 

distribuição. 

Suponhamos que não haja dinheiro a mais e eu faça o 

ajuste pela metade.  O que aconteceria?  Posso fazer 5% do ajuste, 

10%. Aqui tenho 50% do ajuste. Vermelho é a situação atual. Se 

fizéssemos 50% do ajuste, iríamos melhorar parte desse e piorar 

parte desse.  A solução final seria esse quadradinho que está 

aqui.  Essa seria a solução se tentássemos fazer a metade do 

ajuste. 

Evidentemente, reduzir-se-iam as perdas, que ainda 

seriam elevadas.  Essas seriam as perdas, em uma solução 

intermediaria.  Santa Catarina não perderia tudo isso.  As perdas 

seriam, agora, essas e os ganhos seriam menores que esses.  Com 

essas perdas e esses ganhos, não levo à igualdade, mas ao meio do 

caminho.  Aqui não há nenhum dinheiro novo.   

Vou começar a apresentar, agora, a solução do dinheiro 

novo.  Uma solução ideal, por um lado, seria a solução de Santa 

Catarina.  Vamos levar todo mundo a Santa Catarina. Essa área 

verde custa R$900.000.000,00 ao ano.  

 

ANA MARIA MEDRADO - Só com crianças? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Só com crianças.  Com todos os 

outros, não está muito longe disso.  Seriam aproximadamente 

R$1.200.000.000,00.  O pesado são as crianças.  

Estamos falando em dar para cada criança R$170,00 por 

ano.  Santa Catarina também não gasta esse valor, gasta muito 

mais.   Talvez tenhamos que chegar a R$350,00 ao ano. 
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Isso aqui significaria atender a todas as crianças que 

estão em famílias com uma renda domiciliar per capita inferior a 

R$50,00, ao custo de R$170,00, e não de R$350,00, que talvez fosse 

o custo mais adequado.   

 

VALDIR PEREIRA - O senhor tem uma idéia do custo real 

dessa criança? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não sei direito qual o custo 

da creche, mas o custo pré-escolar está em torno de R$350,00, 

R$400,00 ao ano.  A educação primária brasileira venceu a barreira 

de R$300,00 ao ano.  Então, queremos gastar R$300,00 ao ano.  Se 

falarmos em R$350,00 ou em R$400,00, estamos falando em um número 

que já faz sentido.  Com R$170,00 talvez estejamos falando na 

metade do custo desses serviços. 

O que poderia ser feito com R$50.000.000,00? Poderíamos 

chegar aqui, ou seja, eu emplacaria o padrão Goiás. Obviamente, 

Goiás, ao invés de perder isso, não perderia mais nada.  Minas 

Gerais, ao invés de perder tudo isso, estaria perdendo esse 

pedacinho.  Se forem R$50.000.000,00, com perfeita igualdade, todo 

mundo, que perderia esse pedacinho deixa de perdê-lo. Esses seriam 

os R$50.000.000,00, com perfeita igualdade. 

Essa é a idéia de colocar R$50.000.000,00 e distribuir 

todo o dinheiro na fila única.   

Uma outra possibilidade, mais compatível com a 

transição, é ter esses R$50.000.000,00 a mais e usar esse recurso 

com a fila única, deixando o resto como estava.  Em que isso 

resulta? Estou acrescentando R$50.000.000,00. O que cada Estado já 
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recebia, estou transferindo para ele, que tem uma fila.  Para os 

R$50.000.000,00 a mais, faço uma fila única.  Nessa fila única, só 

vai haver crianças do Nordeste.   Isso permite trazer a média do 

Nordeste para esse nível aqui. 

Se eu tivesse R$100.000.000,00, o Nordeste alcançaria a 

média brasileira. Com R$100.000.000,00 adicionais, gastos na fila 

única, com os recursos existentes sendo distribuídos da forma como 

se vinha procedendo, consigo levar ao Nordeste ao que seria a 

distribuição atual de recursos.  Se eu distribuir os recursos 

atuais pela fila única, o Nordeste chega à linha verde, mas todo 

mundo cai.  Com R$100.000.000,00, consigo trazer o Nordeste para a 

fila verde, deixando o restante onde já está.  Obviamente, ainda 

preservo um elevado grau de desigualdade.    

A idéia que está nesse gráfico é que, com esse 

critério, se consegue dar ao Nordeste o que ele receberia caso os 

recursos atuais fossem distribuídos de acordo com uma fila única.  

Se eu distribuísse os recursos atuais em fila única, o Nordeste 

receberia “x”, mas ele não está recebendo isso.  Como não vou 

tirar de ninguém para dar para o Nordeste, tiro do Governo Federal 

e dou para ele.  Quanto custa isso? R$100.000.000,00. 

Obviamente, chega-se a uma situação em que nenhum 

desses Estados perde e todos que estavam aqui recebem alguma 

coisa.    

Essa é a situação de R$50.000.000,00 e aquela é a de 

R$100.000.000,00. 

Esse vermelho é sem nenhum dinheiro novo.  Para a fila 

única, eles teriam que perder todo esse vermelho, que seria ganho 

pelo Nordeste.  O que estou fazendo?  Com mais R$100.000.000,00, 
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dou ao Nordeste sem tirar dos outros Estados.  Isso está dizendo 

que a magnitude da redistribuição necessária é de 

R$100.000.000,00.  Se alguém dá esses R$100.000.000,00, não é 

necessário retirar de quem já tem.  O bolo que está mal 

distribuído é de R$100.000.000,00. 

Eu poderia parar por aqui para discutirmos. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu queria fazer um comentário. 

A Política Nacional de Assistência Social tem uma 

apresentação - não sei se o senhor teve a oportunidade de manusear 

esse documento, aprovado por este Conselho, para fazer o estudo - 

da realidade brasileira do ponto de vista da renda per capita de 

meio salário mínimo.  No caso das crianças, há uma informação 

extremamente interessante.  Há nove milhões de famílias com 

crianças de zero a seis anos nessa situação de renda per capita de 

até meio salário mínimo.  Desses nove milhões de famílias, 53% 

estão no Nordeste.  Hoje, a Assistência Social repasse de 

recursos, ao invés de 53% para as famílias do Nordeste, apenas 

39%, ou seja, há um déficit de recursos em relação ao critério da 

renda per capita familiar de meio salário mínimo.  Então, essa 

solução, antes de mais nada, corrigiria, do ponto de vista da 

renda, esse déficit de recursos para o Nordeste.  Realmente esse é 

um dado que está na Política Nacional de Assistência Social.   

Agora, juntar, a esse outro critério da educação dos 

pais e das mães, esses R$100.000.000,00, parece uma solução 

extremamente razoável para resolver uma desigualdade regional e, 

ao mesmo tempo, atender a um critério que já está dado, ou seja, a 

insuficiência de recursos para pessoas com renda familiar per 
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capita inferior a meio salário mínimo, que é quase o atendimento 

de Santa Catarina.  Santa Catarina está praticamente no meio 

salário mínimo de renda per capita. 

Há certo tempo está publicada a PNAD/97, que apresenta 

um dado extremamente importante do ponto de vista da política 

pública da área social no Brasil.  Mostra, por exemplo, que quanto 

mais educadas as mães mais têm condições de reduzir o índice de 

mortalidade infantil nas suas famílias.  Esse dado foi publicado 

recentemente.  Podemos ver que, para mães com mais de oito anos de 

estudo, o índice de mortalidade infantil cai para 16 por 1.000, 17 

por 1.000.  Se as mães têm menos de quatro anos de estudo, esse 

índice vai para 100 por 1.000 ou para 80 por 1.000.   

Julgando esses critérios, essa parecer ser uma 

alternativa de política muito mais interessante do que a 

alternativa de redistribuição, porque as insuficiências são 

realmente muito grandes. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu gostaria de fazer 

algumas reflexões, aproveitando a presença do Sr. Ricardo, porque 

cabe a nós deliberar sobre algumas questões. 

Em primeiro lugar, tenho uma dúvida no que se refere a 

atendimento de idosos, crianças e portadores de deficiência. Que 

tipo de atendimento desejamos?  Apesar de ter sido dito que 

estávamos, implicitamente, naquele valor, considerando o padrão 

médio de atendimento, acredito que não podemos afirmar isso. Não 
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dispomos de nenhum programa de avaliação dos programas hoje 

executados para dizer que isso é considerado um padrão médio de 

qualidade de atendimento. 

Por exemplo, quando implantamos no país - e isto já é 

uma verdade absoluta - um programa educacional, seja educação 

fundamental, seja um programa de saúde, há critérios básicos e 

essenciais para implantação desses programas. Inclusive, são 

fiscalizados para que sejam cumpridos, porque o não cumprimento 

daquilo não significa que haja a qualidade mínima  necessária para 

esse programa de atendimento.  Não vejo, num critério como esse, 

definida uma indicação do tipo de programa que queremos atender.  

Vejo uma avaliação dessas muito mais como critério de partilha de 

renda per capita da população para um programa de bolsa-escola ou 

de renda mínima.  Considero que esse estudo é um indicador 

plausível para um trabalho nesse sentido. Para programas, outras 

coisas devem ser consideradas.   

Pergunto: se não sei qual é o programa desejado, qual o 

programa que deve ser implantado, aumentar o volume de recursos em 

determinado Estado significa que este Estado vai desenvolver esse 

programa?  Qual programa ele vai desenvolver?  É aquele que 

realmente desejamos?  Isso não deveria ter sido avaliado e 

discutido? 

Quando proponho alguma coisa e financio, estou sabendo 

o que quero financiar, o que vou financiar e o que vou avaliar.  

Agora, de antemão, propor um financiamento sem estar avaliando, o 

que será feito?  Esse é o questionamento que faço, principalmente 

quando se leva em conta que vou tirar de alguém que está fazendo 

para dar a alguém que não está fazendo.  Então, preciso saber onde 
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vou pôr os recursos e com qual finalidade. O que vai ser feito com 

isso?  Qual programa vai ser implementado?   

Apesar de todas as críticas que temos à antiga LBA, ela 

havia definido claramente qual o tipo de programa que queria 

implementar no país para creche, para idoso e para portador de 

deficiência. Ela dispunha de toda uma proposição a respeito do que 

fazer, assim como a Educação e a Saúde.  Para abrir um posto de 

saúde em qualquer lugar do país, existem algumas exigências 

fundamentais de higiene, de circulação, de ventilação, de 

luminosidade.  Há alguns parâmetros que são essenciais e 

fundamentais ao se alocar o recurso. 

Qual é o tipo de programa desejado e qual é o tipo de 

programa financiado?  Corremos o risco de passar pelas mesmas 

experiências da reforma agrária.  Destina-se um recurso para a 

reforma agrária e, passados dois anos, nada se fez com aquele 

recurso, porque não houve nenhum orientação, acompanhamento ou 

processo de avaliação do que estava sendo implementado. 

Isso aqui não é preconceito. É a responsabilidade de 

estarmos defendendo o programa.  É muito fácil dizer que Santa 

Catarina está com muito; vamos tirar dele e pôr lá.  É um tipo de 

visão, um tipo de proposta, um tipo de programa.   Vou sacrificar 

o que tem o programa ou vamos perseguir esse programa?  

São essas as minhas dúvidas, as quais eu gostaria de 

transmitir ao IPEA.  Esse processo de avaliação é muito 

importante.  Uma coisa é resolver um problema de caixa e outro 

coisa é nivelar por baixo. Posso até questionar o que se faz em 

Santa Catarina que, talvez, poderia ser feito com um preço menor.  

Isso é uma outra coisa.  Tem de haver uma proposta a ser 
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apresentada.  Tem que fazer isso tudo com menos recursos e há 

formas de economizar.  Isso é uma coisa.  Fazendo isso tudo com 

menos, tenho jeito de fazer o mesmo com o outro.  Então, é outra 

coisa que estamos conversando. 

Por exemplo, esse cálculo das creches chegou a R$173,00 

por criança ao ano.  Representa R$0,43 por criança ao dia.  Pode 

ser comprado um pãozinho e dois copos de leite.  Um pãozinho custa 

R$0,10 e um litro de leite, R$0,80.  Se ele tomar dois copos de 

leite, dá a metade.  Quase compra!  Não compra!  Como podemos 

considerar que esse é um programa de atendimento médio?  Por aí, 

já vemos que não é.  Pegamos montante e fizemos uma média, como se 

o que está sendo feito lá estivesse bom.  A média disso é bom?  

Não é!  

São essas as minhas preocupações. 

No CNAS, temos considerar aquilo que devemos perseguir.   

Outra pergunta que faço: na medida em que tiro de lá e 

ponho cá, esse de lá, que vai ser prejudicado com a retirada, tem 

um prejuízo do programa ou a exclusão do atendimento.  Ele cai em 

qual nível dessa fila? Se tirar de lá, entrará na fila?  Estão 

todos na fila.  Se tirar, ele ficará na fila, esperando a vez. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Estão todos na fila. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Ele está na fila, mas 

está privilegiado.  Hoje está sendo atendido. Ele não é tão pobre.  

Aí, ele deixa de ter o atendimento. 
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RICARDO PAES DE BARROS - Ele continua na fila, mas 

estará lá na frente.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Ele vai esperar?  

 

RICARDO PAES DE BARROS - Ele vai esperar. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Temos uma criança de um 

ano de idade que estava em atendimento e agora entrou na fila.  Só 

que, quando chegar a sua vez na fila, estará com 21 anos. Esse 

indivíduo tinha oportunidade de acesso e, agora, deixou de ter.  

Sei que é complexo, que a questão orçamentária é 

limitante, mas não sei se o nosso esforço é para ir ao encontro do 

que se tem, e não redistribuir os R$100.000.000,00, como se fosse 

uma verdade que iria estabelecer novas realidades. Poderemos criar 

uma nova realidade, um tumulto, uma questão social muito mais 

grave do que perseguir o avanço.  Teríamos que centrar nessa 

questão: se são R$100.000.000,00 a perseguir, será que todos temos 

a consciência de como buscar esses R$100.000.000,00?  Será que são 

R$100.000.000,00 mesmo ou poderemos fazer todos esses programas 

com um recurso menor?  Às vezes, nem precisamos dos 

R$100.000.000,00. Faríamos as proposições dos programas a um custo 

menor, sem perda para o indivíduo que estamos atendendo. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - O senhor acabou de me explicar 

que com R$170,00 é impossível atender a uma criança.  Não estou 

entendendo como se vai conseguir atender a todos. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Aí está a gravidade.  O 

senhor respondeu.  O programa que hoje defendemos é um programa 

que não tem qualidade média de atendimento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Dr. Ricardo. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Acredito que esteja havendo 

uma confusão nessa discussão, entre média e bom.   Em média, os 

programas sociais brasileiros não são bons.  É absolutamente 

saudável estarmos o tempo todo achando que os nossos programas 

sociais não são bons.  Essa é uma maneira de torná-los cada vez 

melhores.  Na hora em que acharmos que os programas sociais são 

maravilhosos, vamos construir pontes.  Temos que estar sempre 

descontentes com os nossos programas sociais, por melhor que 

sejam.   

Um programa em que o gasto médio, por ano, com uma 

criança, é de R$170,00 não pode ser considerado bom.  Mas essa é a 

média nacional, é um fato.  

Quando tiramos aquela criança de 1 ano, de Santa 

Catarina, da creche, que só vai ter a oportunidade de voltar à 

creche quanto estiver com 21 anos, ou quando o filho dela precisar 

de uma creche, estamos, sim, tirando uma criança da creche.   Essa 

criança tem um pai pobre e a família tem uma renda per capita de 

R$40,00. Só que estamos colocando na creche, em princípio, no 

Nordeste, uma criança em que a família tem uma renda per capita de 

R$10,00. Na hora em que tiro uma de R$40,00 e coloco uma de 
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R$10,00, não posso estar piorando.  Podemos discutir em que medida 

estamos melhorando.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Isso também é 

questionável.  

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não estou falando da capital, 

mas de todo o Estado de Santa Catarina. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Renda per capita de 

R$40,00 em determinadas regiões significa o mesmo que renda per 

capita de R$10,00 em outras.  

 

RICARDO PAES DE BARROS - Não existe índice de preço que 

justifique uma relação de um para quatro entre lugar nenhum do 

Brasil.   De um para quatro?   

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Inclusive em mão-de-

obra, instalações, serviços. 

 

TÂNIA MARA GARIB - O que acontecia com o salário do 

professor?  Por que se criou o FUNDEF? 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Conheço todos os custos de 

vida do IBGE.  Podemos analisar a cesta do custo de vida do 

DIEESE.  Não existe um para quatro. Não existe!  Existe 50%, 60% 

mais caro.  Não existe 400% mais caro.  Vamos fazer o custo 

específico da creche, e pode existir.   
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O ponto mais importante é a questão da oferta de 

serviços.  Esse critério que estamos discutindo trata de direitos.  

Esse critério está dizendo que a Paraíba tem direito a reclamar 

esse volume de recursos.  Para reclamar esse volume de recursos, 

tem de demonstrar que é capaz de atender às crianças com todos os 

critérios estabelecidos pelas autoridades responsáveis.  Esse não 

é um programa de renda mínima.  Estamos falando de uma 

distribuição de direitos.  Eventualmente, mudou o governo, em um 

desses Estados do Nordeste, e eles estão hiperinteressados, 

prontos e ávidos e são capazes de desenvolver o Estado mas, por 

razões históricas, estão impedidos de fazê-lo.  Esse critério diz 

que dentro desse orçamento eles têm direito a pedir.  Para levar, 

depende de contrapartida, capacidade e organização.  Esse critério 

tem que ser entendido neste sentido: está dando aos Estados a 

oportunidade de lutar por esses recursos.   

Essa discussão atual de recursos surgiu porque Santa 

Catarina sempre teve uma grande preocupação com os programas 

sociais.  Isso que acontece com as creches, mas não acontece só 

com as creches.  Trabalhei no PLANFOR.  O Estado que mais recebe 

recursos do PLANFOR, per capita, é Santa Catarina.  A situação é 

exatamente igual a esta.  Santa Catarina está lá na frente.  Foi o 

Estado que saiu na frente, deu contrapartida e dedicou-se.  Não 

foi à toa que chegaram a isso.   

Essa distribuição não foi feita para prejudicar o 

Nordeste.  É o resultado do esforço de alguns Estados e da falta 

de esforço de outros.  Entretanto, não podemos deixar que isso 

seja preservado para o futuro.  Estamos dizendo aqui quanto aquele 
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Estado teria direito a ir buscar.  Se não for buscar, dizemos: 

temos dinheiro sobrando para quem quiser.   

 A esse critério deveria ser somado o critério de mérito 

do passado. Pode-se avaliar, hoje, a Paraíba e chegar à conclusão 

de que a Paraíba está muito motivada e muito capaz para fazer 

isso.  Daqui a quatro anos, tem que se avaliar se ela realmente 

fez, e embutir isso no critério.  Esse é um critério puramente de 

equidade, não levando em consideração a capacidade de realizar nem 

a eficiência com que esses recursos foram utilizados no passado. 

Devemos levar em consideração que há poucos recursos na área 

social e devem ser muito bem utilizados. Portanto, temos que 

premiar os Estados que utilizam os recursos corretamente.  Não 

devemos, entretanto, dar um prêmio histórico: no passado usou isso 

e agora não posso tirar a criança da creche, mesmo que a Paraíba 

ou Pernambuco estejam ávidos a desenvolver esse programa. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro César. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Eu gostaria de fazer algumas 

reflexões, começando exatamente pela reunião do Fonseas, quando 

foi apresentado esse critério de repartição de recursos. 

Na realidade, no Fonseas, tivemos seqüencialmente o 

mesmo problema que senti nesta reunião do CNAS. Na primeira parte 

da discussão, as pessoas, que são lideranças políticas e sociais, 

tiveram dificuldade de acompanhar, até porque não está no seu dia-

a-dia a discussão de termos técnicos como os colocados pelo IPEA. 

Anotei algumas expressões: linha de pobreza, método de restrição 
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orçamentária, método da linha de pobreza, variável exógena, 

indicador sintético, diferença de renda familiar para renda 

domiciliar.  Tudo isso gera uma confusão e uma dificuldade de 

percepção. Somos líderes, participamos da política pública na área 

da Assistência Social, mas não temos uma visão técnica dessa 

metodologia.  

Tomamos uma decisão, no Fonseas, de fazer uma discussão 

técnica.  Encaminhamos, aqui para Brasília, uma equipe composta 

por representantes de oito Estados. Os técnicos discutiram com o 

IPEA e, nessa reunião, houve o entendimento dessa metodologia. 

Concluímos pela validação, ou seja, houve um reconhecimento de 

toda a equipe.   Faziam parte dessa equipe representantes de 

quatro Estados que iriam sofrer perdas com esse processo e de 

quatro Estados que iriam ganhar. Todos reconheceram que o método é 

válido e tem base lógica e que os critérios propõem uma melhor 

equidade na distribuição dos recursos públicos. 

Faço, agora, uma outra reflexão.  Esse trabalho veio 

dar transparência a uma caixa-preta que havia na SEAS.  Não se 

conhecia realmente o critério histórico de distribuição.  O fato é 

que se mostrou que o critério de repartição é extremamente 

injusto. Não obstante Santa Catarina ter maior capacidade para 

aplicar os recursos, assim como a Paraíba ou o Maranhão não terem 

tido agressividade, do ponto de vista da situação atual é um 

critério injusto na medida em que está colocando recursos nos 

Estados que têm menos necessidade. 

Como discussão metodológica, o fato concreto, que está 

na cabeça de todos, é que qualquer metodologia que coloque uma 

fila única a nível nacional vai dar prioridade ao Nordeste.   
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Usando renda familiar, renda domiciliar, escolaridade do pai ou 

qualquer outro, sempre se dará prioridade para o Nordeste.  Todos 

sabem e as estatísticas estão afirmando que os Estados do Nordeste 

são os mais pobres deste país.   Existe uma maior demanda.   

Esse processo de empobrecimento tem razões históricas e 

culturais, mas, acima de tudo, a alocação de recursos públicos.  

Desde o século passado, todos sabem que os recursos públicos são 

basicamente destinados para os Estados do Sudeste e do Sul.  

Há, ainda, uma outro preocupação.  Sinto que estamos 

discutindo a pobreza, a distribuição da pobreza e da falta de 

recursos.  O Ricardo mostrou que são destinados 

R$130.000.000.000,00 para a área social deste país, e não temos 

condições de dispor de R$1.000.000.000,00.  Com esse 

R$1.000.000.000,00 teríamos uma situação utópica, ideal, que seria 

a situação de Santa Catarina.  Então, todos seríamos elevados ao 

nível de Santa Catarina, e isso significa 0,8% dos recursos que 

existem na área social.  

Mesmo agora, na discussão sobre a pobreza, levantada 

pelo Senador Antônio Carlos Magalhães - não estou aqui defendendo 

o programa proposto -, observa-se que em nenhum momento os 

políticos e a imprensa dão destaque à Assistência Social.  Não se 

ouve falar em Assistência Social.  Podemos pesquisar nos meios de 

comunicação e vamos verificar que se pensa em mil e um programas, 

mas não se fala em Assistência Social.  Isso mostra que a 

Assistência Social é uma política subordinada neste país.  Temos 

que romper esse caráter de política pública subordinada para a 

Assistência Social. 
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Não obstante as críticas que faço ao Eduardo, pelas 

posturas preconceituosas em relação ao Nordeste... 

(Gravação interrompida.) 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - ...eu até sugeriria que levasse 

essa discussão para a Frente Parlamentar, para mostrar esse quadro 

de pobreza.  

Discutimos muito no Fonseas e temos uma preocupação 

muito grande de equilíbrio de forma a evitar que esse problema de 

redistribuição de recursos resulte num problema de divisão das 

lideranças.  Na qualidade de Presidente do Fonseas, tive um 

cuidado muito grande ao conduzir os diversos grupos que se 

estabeleceram no Fonseas para que não ficassem uns contra os 

outros, porque seria muito ruim.  Temos que discutir, neste 

momento, uma regra de transição em que os Estados que ganham mais 

realmente não percam, pelo menos não significativamente, e os 

Estados que ganhem menos recebam mais, mas a partir de sua 

capacidade.  Como bem disse o Ricardo, se o Estado não tem 

capacidade, o que se pode fazer?   Entretanto, foram colocados à 

disposição do Estado tantos milhões para o programa. 

Tem que haver um cuidado muito grande neste momento 

para que as lideranças da área da Assistência Social não se 

dividam, pois seria muito ruim para a política pública da 

Assistência Social.  Temos, também, que discutir com mais 

profundidade quais seriam essas regras de transição que vamos 

implemente ou sugerir, de forma que não provoquem uma divisão mas, 

sim, uma união.  Devemos colocar como parâmetro esse dado 

apresentado pelo Ricardo: de R$132.000.000,00, a Assistência 

Social dispõe de R$270.000.000,00.  Esse é o dado que nos choca e 
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deve ser o motor principal de uma ação conjunta de todos os 

membros deste Conselho. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Irmã Rita. 

 

IRMÃ RITA - Em primeiro lugar, eu gostaria de 

cumprimentar todos os presentes.  

Estou meio preocupada. Eu queria pedir ao Dr. Eduardo 

que, levando essas questões para a Frente Parlamentar, não se 

esqueça que deve haver uma aliança da Assistência Social, no 

Brasil, com a Saúde.  

Foram publicados, há três semanas, dados do Ministério 

da Saúde.  O Estado de Goiás, hoje, tem 42,3% de mortalidade 

infantil.  Quando estamos pensando em comprar o leite e o pão para 

a criança, estamos pensando na alimentação, o que é importante.  

Entretanto, a pobreza da saúde dessas crianças é alarmante.  Não 

precisamos ir muito distante.  Comparamos Santa Catarina com o sul 

do Pará - não citarei o Nordeste, porque sou nordestina e estaria 

sendo advogada da minha própria causa -, onde não há nada, nem o 

pão.  A questão da saúde, somada à questão social, é muito séria.  

Há que se entender que é necessário um esforço conjunto dessas 

áreas.  Nem digo para chegar ao nível de Santa Catarina. Peço que 

se consiga mais, que se consiga sensibilizar as autoridades e quem 

de direito, mostrando exemplos concretos.   

Por exemplo, estamos falando muito em creches.  Que 

tipo de creche queremos para as nossas crianças?  Como vai ser a 

condução dessas creches?  Queremos apenas casas de abrigo, 
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pequenos pensionatos para menores, ou queremos algo melhor?  Está 

inclusa a educação, a saúde, a assistência social, os critérios 

que vão ser adotados para que essas creches possam existir e 

possam receber os recursos. 

Estou preocupada. Talvez minha preocupação seja um 

pouco exagerada.   

Darei um testemunho. Hoje, perto de Anápolis, há 

seiscentas famílias assentadas, com um número muito grande de 

crianças.  As casas são de plástico; não há água nem luz. Não há 

alimentos.  As famílias estão passando fome.  Há uma semana fui 

convidada para participar de alguma coisa que possa aliviar essa 

dor.  

Chegar ao nível de Santa Catarina é bom, mas tem que 

haver um esforço maior.  Tem que haver uma conjunção de forças 

pois a Assistência Social, ao não ser cumprida, desencadeia um 

processo muito grande em todas as outras áreas.  Que a Educação 

também seja chamada. O senhor acabou de dizer que a educação da 

mãe e do pai são parâmetros. Por que não chamar esses setores a 

participar?  Talvez se diga que estamos tratando de Assistência 

Social, mas vejo o homem como um todo, não em partes. 

Eram essas as minhas considerações. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, eu gostaria de 

receber uma orientação no sentido de encaminhamento.  O IPEA fez 

um estudo importante e vou fazer algumas considerações exclusivas 
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com relação a isso.  Depois, penso que devemos reunir os 

Conselheiros para discutir essas questões.  Alguma avaliação tem 

de ser feita, aproveitando a presença do IPEA - é a segunda vez 

que assisto a essa apresentação -, até para que cresçamos juntos, 

o IPEA, os Conselheiros, os gestores municipais e estaduais, os 

Conselheiros não-governamentais.  

Não resta dúvida: precisávamos de alguma coisa para 

discutir critério de partilha.  Era uma vergonha, como disse o Dr. 

César, isso ser uma caixa-preta. Ninguém aqui está condenado a 

SEAS ou a antiga SAS.  Esta era a regra, esta era a prática.  Era 

o que havia.  Temos que parabenizar por começar uma discussão 

sobre critério de partilha. 

Nós, brasileiros, temos um grande defeito: quando 

descobrimos algo, queremos resolver de imediato.  Aí, sempre 

fazemos uma porcaria.  Não estou falando desse estudo, mas da 

regra. Lutamos muito para estudar critérios de partilha, e em três 

ou quatro meses queremos resolver um problema histórico deste 

país.  Penso que isso não é possível.   Deve-se louvar esse estudo 

e partir dele para começar alguma coisa.  É fundamental que todos 

nos debrucemos.  Não adianta ficarmos criticando o IPEA, que teve 

a iniciativa de começar alguma coisa.  Temos que dizer a ele - 

isso é papel do Conselho - o que queremos que seja estudado em 

relação à definição que desejamos. Todos temos mea-culpa aqui.  

Precisamos chegar a esse caminho.   

A LOAS é uma política nova, de 1993.  Não sei se ela 

vai precisar ter 50 anos para que a sociedade e o Governo, muito 

mais, entendam que a Assistência Social não é ação social, que 

desenvolvimento não é assistência social e que um dia queremos 
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chegar ao desenvolvimento.  Sem galgar a assistência social, não 

chegamos ao desenvolvimento.  Enquanto o cidadão não alçar as 

políticas públicas, não podemos falar que estamos fazendo o 

desenvolvimento. Esse estudo parte da ótica do desenvolvimento, 

não parte da ótica da assistência social. 

Dr. Eduardo, fizemos uma Política e uma Norma 

Operacional Básica.  Condenamos a prática histórica.  Só colocamos 

a série histórica na NOB porque queríamos ter um referencial para 

ninguém dizer que cortava orçamento e ficava por isso; e nós, sem 

referencial.  Não é a série histórica que respeitamos e 

defendemos.  É a única que havia como limite orçamentário para 

nós.  Agora, com a Política e com a NOB, respeitamos o que está 

escrito na Constituição: o pacto federativo, a autonomia do 

município em dizer o que quer.  A Política disse quem são os 

destinatários da Assistência Social. 

Como eu disse, essa iniciativa do IPEA, a pedido da 

SEAS, e uma reivindicação das Conferências Nacionais, foi um bom 

começo.  Precisa, agora, ser incorporado a esse estudo aquilo que 

é fundamental para a Assistência Social.  Partir de um estudo, 

chamado tecnicamente de restrição orçamentária, é só a isso que 

vou atender.  Levar em consideração só os destinatários do serviço 

de ação continuada, estou negando a Política e a NOB.  Há mais 

destinatários nessa Política.  Precisamos definir - isso é papel 

do Conselho até para contribuir com a SEAS e com o IPEA - o que 

queremos. É um bom começo, como eu disse.  Agora, não podemos 

discutir, neste momento, somente com essas considerações, a 

definição dos critérios de partilha. 
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Falam muito de Santa Catarina.  Trinta por cento dos 

municípios de Santa Catarina não recebem recursos da União.  É 

mais ou menos isso, Marlete? Do ponto de vista de números 

absolutos, no Nordeste, para colher uma tonelada de cana, paga-se 

um real; em Ribeirão Preto, paga-se nove reais.   É a mesma cana!  

É o mesmo facão!  É a mesma barriga que está com fome! A diferença 

é de um por nove.  Às vezes, uma creche no sul do Pará ou no norte 

do Pará fica em palafitas.  Vamos discutir critérios de qualidade?  

Critério de qualidade é uma sala, pintada com tinta a óleo, 

lavável?  Se no norte do Pará só podemos ter um quadrado em cima 

de palafita, cercado de lona, para fazer a educação infantil, 

temos que deixar de ser prepotentes.  Não adianta comparar 

critério de Norte e Sul.  Cada um tem uma realidade, uma renda per 

capita e um custo de vida diferente.  Não adianta dizermos que não 

é assim.   

A indústria da seca também precisaria diminuir.  Nisso, 

concordo com o Dr. César.  Tem que haver um tanto de recursos, mas 

vamos ver a capacidade e o compromisso de fazer para alocarmos 

dinheiro.  Senão, vai acontecer o que aconteceu desde o Plano 

Integrado de Assistência à Saúde - PIAS. Quem é da Saúde se lembra 

disso. O PIAS dava dinheiro para construir poço, e o dinheiro 

desaparecia.  Isso não ocorreu só no Nordeste; foi no Centro-

Oeste, no Sul e no Sudeste.  

Sr. Presidente, eu gostaria que os Conselheiros 

refletissem sobre essas questões, e que o IPEA nos ajudasse.  Eu 

gostaria, ainda, que tivéssemos o seguinte entendimento: 

precisamos, sim, ter critérios de partilha.  Há horas precisamos 

dar resposta à sociedade e ao próprio Governo em relação a isso e 
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dizer por que estamos gastando dinheiro da União neste Conselho.  

Agora, não podemos fazer no atropelo.   

O Fongemas apresenta algumas considerações, que 

inclusive defendemos na Comissão Tripartite.  Aplaudimos o início 

do estudo sobre critérios de partilha, mas consideramos que não se 

corrige uma injustiça com outra injustiça. Então, só se discute 

critério de partilha se houver injeção de dinheiro novo.  Se 

houver injeção de dinheiro novo, a ótica do estudo não pode ser o 

Estado e, sim, o município brasileiro. 

Eu gostaria de saber se é essa a intenção da União. 

Quando tivermos que discutir com o Estado essa divisão, devemos 

considerar que existem dois ou três Estados que têm 100% de 

descentralização, que significa receber recurso da União.  No meu 

Estado há 77 municípios, e os 77 municípios recebem recursos da 

União.   Em um estudo feito, vai haver um corte de 2,1% dos 

recursos repassados ao Mato Grosso do Sul para 0,9%.  Posso 

garantir que estamos precisando ampliar o atendimento.  Aquele que 

estamos realizando tem qualidade, mas não é o suficiente.  

Então, a proposta é só discutir critério de partilha 

com dinheiro novo.  Sem dinheiro novo, não se discute.  Na medida 

em que injetamos critérios de partilha, do ponto de vista 

estatístico, temos que ver como jogar no montante geral e 

rediscutir o estudo.  Já que foi feito com restrição orçamentária, 

o estudo muda.  Ou, então, vamos cobrir aquela parte branquinha do 

estudo e voltar a estudar com uma nova realidade, com as pessoas 

chegando à média que representa o Estado de Goiás.  

São essas as reflexões que eu gostaria de fazer. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Srs. 

Conselheiros, eu queria tratar de alguns aspectos importantes 

quanto aos critérios de partilha de recurso.   

O primeiro critério foi feito por três pessoas do 

Conselho Nacional de Assistência Social, sem nenhuma ajuda de 

técnicos.   Assim foi feito até agora, e não havia transparência, 

conforme já disse o Dr. César.  Não podemos deixar de aplaudir o 

trabalho feito pelo IPEA.  É um trabalho sério e consistente e 

abordou o que foi solicitado.  A nossa ansiedade vai além das 

respostas dadas pelo trabalho do IPEA. 

Tentei pedir ao Dr. Ricardo que tratasse das questões 

que tinham sido solicitadas.  Por exemplo, uma questão grave do 

ponto de vista da Assistência Social é que até hoje não definimos 

o que é um pobre. O que é uma pessoa pobre?  Se formos perguntar, 

vamos perguntar a quem no Conselho?  Não precisamos ir muito 

longe.  Quase todos pensam diferente.  Ainda há questões que 

deverão ser definidas para estarmos avançando na distribuição dos 

recursos. 

Porém, não podemos esquecer que não podemos ficar 

eternamente discutindo esses critérios de repasse de recursos e 

não dar um avanço, para vermos se, na prática, esses critérios 

serão ou não feitos com clareza e de forma a responder ao que 

estamos querendo. Não estamos querendo aumentar o número de 

excluídos, mas, sim, diminuí-lo. 
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Participei de uma reunião no Rio de Janeiro, com a 

presença do IPEA, do Fonseas, do Fongemas, da SEAS e do CNAS.  Por 

consenso, decidimos que não se retiraria nada dos Estados que já 

tinham as suas redes montadas, o atendimento aos excluídos feito 

da forma que cada um pode fazê-lo.  Realmente a LBA tinha 

critérios para o Brasil inteiro, mas eram muito rigorosos, pois 

considerava que todas as regiões eram iguais.  Deve haver o padrão 

mínimo de atendimento. Não podemos deixar que exista tipo de 

atendimento, senão vai haver armazenamento de crianças, de velhos 

e de pessoas portadoras de deficiência.   

Sempre foi uma luta deste Conselho conseguir maiores 

recursos para a Assistência Social.  Neste momento, não podemos 

dizer que vai haver mais recursos.  Para isso, precisaríamos dizer 

a fonte.  Pergunto: existe essa fonte? 

Por outro lado, temos que buscar as fontes.  Não 

podemos ficar na posição cômoda de dizer que não há mais recursos 

e que não vamos mais procurar por eles. Não é, e nunca foi, o 

papel do CNAS ficar no comodismo.  Sem dúvida nenhuma a proposta 

mais justa é a da suplementação, inclusive aquela dos 

R$100.000.000,00. Agora, se vamos conseguir esses 

R$100.000.000,00, depende de uma mobilização do CNAS, dos 

Deputados, da Frente Parlamentar, das entidades e do Governo que, 

desde que começou, levantou uma bandeira muito grande: o Brasil 

não é um país pobre; o Brasil  é um país injusto. Há cinco anos 

ele disse isso.   Que tal pôr na ordem do dia essa questão, ou 

seja, acabar com as injustiças?  Acabar com as injustiças, hoje, é 

não tirar nada de quem tem e, sim, fazer a complementação; o que 

não resolve o problema do Nordeste, mas avança muito.  É um 
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problema nosso.  Cabe ao CNAS discutir como, junto ao Governo, 

vamos conseguir esses R$100.000.000,00, se é possível, como é 

possível e o que traria de benefícios para a população excluída. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Carlos. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Ricardo, você poderia 

responder a uma pergunta.  Esse trabalho foi feito em cima de uma 

proposta orçamentária?  Se foi feito, qual o número de crianças, 

de portadores de deficiência e de idosos a serem atendidos?  Você 

tem um número real dessa população? Pelo gráfico, você mostrou a 

barra verde, que vai até ali se tiver isso.   

Qual o número a ser atendido, se houver a suplementação 

dos R$100.000.000,00?   Você tem o número de quantas crianças, 

portadores e idosos estão necessitando desse atendimento no Brasil 

todo?  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, eu gostaria de fazer 

alguns comentários a respeito desse trabalho do IPEA, levando em 

consideração algumas preocupações que o Conselho vai ter pela 

frente, particularmente com a realização da reunião ampliada de 

Salvador.  Conforme já sabíamos, um dos temas centrais dessa 

reunião vai ser o co-financiamento.   
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A primeira observação que eu faria a respeito do 

trabalho do IPEA é a seguinte: estamos tratando de repartição de 

recursos federais.  O trabalho do IPEA concentrou-se em olhar o 

que o Governo Federal está fazendo do ponto de vista de se 

construir alternativas de atendimento pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social. 

A possibilidade de, com esses R$100.000.000,00 

atendermos a um público adicional, ou seja, destinatários 

adicionais, é muito louvável, muito importante.  Esse critério de 

acrescentar recursos tem sido enfatizado aqui no Conselho.   

Enfatiza-se a necessidade de investimento social, não entendido 

como gasto, mas como investimento.  É preciso que o Brasil se 

preocupe com a criação do chamado capital humano, que é exatamente 

o capital que precisamos hoje para uma produção de qualidade. 

Eu gostaria de juntar duas coisas: a preocupação do 

Governo com o financiamento e o que poderia acontecer se 

considerássemos que as receitas públicas, no Brasil, correspondem 

a um certo percentual do PIB, indo uma parte para a União, outra 

para Estados e outra para municípios.  Seria muito razoável haver 

uma simulação, usando essa proporcionalidade do que é recurso 

federal, estadual ou municipal, do que poderíamos ter de melhoria 

se acertássemos um compromisso com Estados e municípios no sentido 

de uma participação no financiamento dessa política pública de 

Assistência Social. 

Pergunto ao IPEA se seria possível verificarmos para 

onde iria a linha verde, além dos R$100.000.000,00 que 

eventualmente poderiam ser postos, se considerássemos uma 

proporcionalidade compulsória de Estados e de municípios na 
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correção dessa política compensatório.  Essa seria uma primeira 

questão que considero muito importante. 

Poderia, ainda, ser feita uma análise detida dos 

modelos matemáticos que o IPEA adotou, porque nesses modelos 

considerou-se educação e renda.  O Dr. Ricardo Paes de Barros pode 

informar depois. Esses modelos devem ter sido construídos de tal 

maneira que, variando a informação, tem-se os resultados.  Eu, 

particularmente, teria muito interesse em examinar detidamente 

esses modelos para ver como o IPEA construiu essa racionalização 

de distribuição do dinheiro.  Eu faria, então, essa demanda ao 

IPEA.  

Os modelos não estão apresentados no documento.  Não vi 

qual modelagem foi utilizada. 

Finalmente, eu gostaria de dizer que devemos louvar o 

IPEA pelo fato de deslocar o problema de concessão de recursos 

para uma entidade abstrata e concentrar numa entidade concreta, 

que é a família.   Esse é um ponto extremamente importante, porque 

a pobreza está na família e não na região, no Estado ou no 

município.  As famílias são pobres, são elas que devem ser 

atendidas.  Essa ótica na família é muito importante e deve ser 

realçada.  Nesse aspecto, o IPEA atendeu integralmente ao que está 

exposto  na Política Nacional de Assistência Social.   As pessoas 

são o foco.  

Eu gostaria de saber do Dr. Ricardo se é possível 

avançarmos no co-financiamento e conhecer os modelos, a fim de 

verificarmos a possibilidade de incluirmos alguma outra variável. 

Por exemplo, mortalidade infantil.  Embora seja uma conseqüência 

da educação da mãe, é uma realidade concreta.   
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Irmã Rita. 

 

IRMÃ RITA - Eu me esqueci de parabenizar o IPEA.  Esse 

trabalho traz uma luz para nós. 

A minha grande preocupação é com a pessoa, com a 

família. Não quero igualar as regiões, mas trabalhei em bairros de 

palafitas de cinco mil casas, assim como trabalhei em São Paulo e 

em Tocantins.  Sou nordestina.   Miséria, conheço demais. 

O problema está centrado na pessoa humana.  Se houver 

condições de se conseguir que essa partilha seja maior, que se 

lute por isso. 

Eu não soube, anteriormente, me expressar direito.  A 

minha grande preocupação é com o sofrimento da família, da 

criança, da pessoa humana.  Tem de haver um esforço conjunto.  

Todos devem ter esse mesmo empenho.  Eu pedia ao Sr. Deputado, que 

não está aqui no momento, que no Congresso também sejam feitas 

alianças com outros setores, a fim de diminuir essa situação pela 

qual está passando o nosso povo, principalmente as crianças. 

Era isso o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigada. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Dr. Ricardo. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Primeiramente, eu gostaria de 

colocar o IPEA à disposição dos senhores.  A nossa função 
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principal é conhecer quais são as hipóteses, as idéias, os 

critérios e as linhas de raciocínio que os senhores querem seguir, 

para implementarmos os nossos estudos. 

Não foi nossa função, durante todo o trabalho junto com 

a Secretaria, propor idéias e dizer que esse é o critério correto.  

No final da história, esse é um critério político, ideológico, que 

deve ser definido pelas pessoas que foram escolhidas para tanto.  

Temos a missão de operacionalizar essas idéias e testar a 

consistência delas.  Portanto, para nós vai ser um enorme prazer 

se chegarem à conclusão de que “n” coisas têm de ser feitas, 

refeitas, testadas e verificadas.  Esse é o nosso trabalho.   

Os senhores estão absolutamente certos ao dizer que 

essa situação da repartição de recursos não pode ser abruptamente 

resolvida.  É um problema complicado.  Nós mesmos temos dez idéias 

diferentes de como melhorar o que estávamos fazendo.  

Eu gostaria, agora, de responder a algumas perguntas 

que foram formuladas.  

Sobre a magnitude, o próprio trabalho dá essa idéia.  

Se considerarmos como pobre quem ganha menos de meio salário 

mínimo, há 9 milhões de crianças pobres hoje, que deveriam receber 

o programa.  O programa atende a 1 milhão e 400 mil.  Logo, o 

programa está atendendo a aproximadamente 16% do que deveria 

atender.  Daí a nossa preocupação em partir para esse outro 

método, que seria o da restrição orçamentária.  Simplesmente 

estamos muito longe do que seria o ideal.  Se partirmos para 

crianças abaixo de um quarto de salário mínimo, chegamos a 4 

milhões e 600 mil.  No caso dos idosos, abaixo de meio salário 

mínimo, há 1 milhão e 200 mil, e estamos atendendo a 265 mil. 
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Portanto, estamos atendendo a 20%.   No caso dos deficientes, 3 

milhões, e estamos atendendo a 120 mil.  Estamos atendendo a 4% do 

que deveria ser atendido. Os números giram de 5% a 20%, dependendo 

do programa. 

Meio salário mínimo é uma renda per capita baixa.   

Esses são os grandes números.   

O relatório cobre esses números e os modelos 

utilizados.  Os modelos são apresentados ao final do texto, nos 

documentos em anexo.   

Há uma deficiência grande nesse trabalho. Esses 

R$170,00 que estamos falando representam uma parte do que é gasto 

com a creche; a outra parte é paga pelo município ou pelo Estado. 

Analisar a distribuição desses recursos e o funcionamento do 

sistema, olhando apenas uma fonte de financiamento, pode ser 

complicado. Provavelmente, teríamos que trazer para essa discussão 

todo o volume de recursos gastos com esse tipo de serviço e qual a 

população atendida.  Seria, então, o volume total de recursos 

advindos de todas as fontes, sejam elas públicas ou de 

organizações não-governamentais.  Temos que entender o sistema 

como um todo, e isso não está sendo feito no momento. 

Ao terminar, eu gostaria de enfatizar que as diferenças 

espaciais no custo são pequenas.  Estávamos falando que em 

Ribeirão Preto pode-se ganhar nove vezes mais do que no Nordeste. 

Acredito que isso seja possível.  Entretanto, o que vai validar 

isso é a produtividade.  Se a produtividade em Ribeirão Preto for 

exatamente igual à produtividade no Nordeste, com um custo nove 

vezes maior, dado que o preço do açúcar e do álcool é o mesmo, 

Ribeirão Preto estaria completamente fora do mercado. A única 
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maneira para fazer com que o salário seja nove vezes maior é a 

mesma maneira que os Estados Unidos têm de fazer com que o salário 

deles seja dez vez maior do que o nosso: um grau de produtividade 

e de mecanização muito maior. 

Quando analisamos o salário de um trabalhador que tenha 

a mesma função em São Paulo e no Nordeste - há inúmeros estudos a 

respeito disso -, a diferença salarial não ultrapassa 30%.  O 

resto é diferença na produtividade e na qualidade do trabalhador. 

Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheiros, 

temos que decidir a metodologia de trabalho. 

O Secretário Álvaro gostaria de fazer algumas 

ponderações, assim como o Secretário Pompeu.  Para que eu possa 

dar a palavra aos dois, preciso da aprovação dos nobres 

Conselheiros. 

Há um informe da Comissão Tripartite, que poderia ter 

início, impreterivelmente, às 14 horas.  Depois, haverá discussão 

sobre orçamento, informes da Comissão de Financiamento, da 

Comissão de Normas e da Comissão de Política.  Se não houver 

objeção, ouviríamos, agora, o Secretário Álvaro e, a seguir, o 

Secretário Pompeu.  

Agradeceríamos se o Dr. Ricardo pudesse ficar para 

esclarecer eventuais dúvidas.  

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Boa-tarde. 

É uma satisfação estar aqui com os senhores. 
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Achamos por bem solicitar este momento, uma vez que 

dentre os assuntos que vamos enfocar à tarde está a discussão 

havida na Tripartite a respeito dos novos critérios de partilha.  

É importante salientar que, conforme determina a Norma 

Operacional Básica, a Comissão Tripartite cumpriu aquilo que a ela 

está determinado, ou seja, nesse ponto específico a NOB determinou 

que a SEAS apresentasse com urgência ao Conselho Nacional de 

Assistência Social um estudo a respeito dos novos critérios de 

partição de recursos federais para Estados e municípios, e que 

isso fosse apresentado ao Conselho depois de pactuado com os 

gestores estaduais e municipais.  O grande fórum de pactuação 

entre gestores é a Comissão Intergestora Tripartite, criada por 

este Conselho. 

Houve duas reuniões da Tripartite, em que esse assunto 

foi discutido, e mais duas reuniões extraordinárias, do Fongemas e 

do Fonseas, também acompanhadas pela Tripartite.  Portanto, o 

assunto foi bastante veiculado. 

Encaminhamos ao Sr. Presidente do Conselho o Memorando 

n.º 726, em que anexamos os consensos a que a Tripartite chegou em 

relação aos novos critérios de partilha de recursos. São quatro 

pontos.   

O primeiro diz: “A mudança dos atuais critérios deve 

ser feita já para o orçamento do ano 2000, no que diz respeito aos 

recursos do Serviço de Ação Continuada - SAC, tendo como 

referencial básico o estudo do IPEA.”  Ou seja, a Tripartite 

também elogiou todo o trabalho que o IPEA realizou e que aqui foi 

referendado. 
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“No decorrer do tempo entre a apreciação da proposta 

orçamentária, pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no dia 

10 de agosto, e a aprovação do orçamento da União para o ano 2000, 

deve-se aprofundar esses estudos, reproduzindo essa discussão no 

âmbito de cada Estado e nos municípios, para que seja avaliada a 

necessidade de incorporar alguns indicadores novos, que o próprio 

IPEA tem condição de ajudar, realizando, no âmbito dos Estados, o 

mesmo estudo para os municípios.” 

Esse ponto vem ao encontro do que este Plenário está 

discutindo neste momento, que é a necessidade de aprofundar esses 

estudos, inclusive fazendo com que em cada Estado haja essa mesma 

fila, distribuída por municípios.  Então, na Tripartite 

referendamos essa posição que, percebo, está surgindo no Conselho. 

“Os percentuais que vão ser aplicados a cada Estado só 

sejam definidos após se conhecer o orçamento da União, aprovado 

para o ano 2000.” 

Até a definição dos percentuais que caracterizarão a 

efetiva implantação dos novos critérios, fica acordado não haver 

perdas para nenhum Estado.”  Aquilo que a Fátima disse, que já 

vinha desde a reunião do Fonseas, foi ratificado na Tripartite. 

“A Comissão Tripartite sugere ao Conselho Nacional de 

Assistência Social o estabelecimento de um cronograma que assegure 

a revisão periódica dos novos critérios, o que poderá ser feito 

após análise das leis orçamentárias anuais da União, dos Estados e 

dos municípios, visando identificar e estabelecer os mecanismos de 

co-financiamento da Assistência Social, conforme disposto no 

parágrafo único do art. 30 da LOAS.” 
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A Tripartite definiu que, quaisquer que sejam os novos 

critérios estabelecidos, deve haver um cronograma estabelecido por 

este Conselho, revisado periodicamente, inclusive para se 

estabelecer mecanismos de co-financiamento.  Várias idéias 

surgiram nessas reuniões da Tripartite, do Fonseas e do Fongemas.  

Quando tivermos um conhecimento mais fidedigno da participação dos 

Estados e dos municípios no financiamento da política de 

Assistência Social, isso vai ajudar sobremaneira a revisão e o 

estabelecimento de critérios novos.  

Na qualidade de Secretário de Política de Assistência 

Social, destaco um ponto que foi avaliado na Tripartite.  É muito 

importante os senhores se debruçarem mais sobre esse assunto.  Uma 

coisa, que sempre chama a nossa atenção, ao priorizar a discussão, 

é o problema do volume de recursos financeiros para cada Unidade 

da Federação. Outro ponto é o critério de alocação desses 

recursos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Secretário 

Álvaro, o senhor poderia emprestar esse documento para tirarmos 

cópias para os Srs. Conselheiros?  Esse documento não chegou ao 

Conselho. 

Eu havia prometido a mim mesmo e aos Conselheiros que 

jamais deixaria alguém ficar lendo alguma coisa, sem que tivessem 

condições de acompanhar.  Perdoem-me. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - “A distribuição dos recursos 

federais para os serviços de ação continuada, independentemente do 

valor que vai para cada município, obedece uma série histórica, em 
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que os Estados mandam recursos para os municípios que estão na 

gestão municipal, e um outro número de municípios que recebem 

direto do FNAS para o FMAS.” 

Sem haver mudança na série histórica, e isso hoje está 

legalmente instituído, não temos como, independentemente do volume 

de recursos, fazer com que, em nível dos Estados, haja uma 

mobilidade em relação aos recursos federais que são distribuídos 

para o SAC.   

Hoje vivemos um momento ímpar, um momento da 

constituição das Comissões Intergestoras Bipartites em cada 

Estado.  Essas Comissões, por atribuição que o Conselho lhes deu, 

através da NOB, vão discutir e propor aos seus respectivos 

Conselhos Estaduais a distribuição desses recursos em nível de 

cada Estado.  Se continuarmos com uma discussão em que persiste a 

distribuição via série histórica, não permitiremos que as 

Bipartites façam essa redistribuição mesmo nos valores atuais. 

Para lhes dar uma idéia disso, vou colocar uma única 

transparência. 

Esses aqui são os dez piores Índices de Desenvolvimento 

Humano do Brasil.  São dezesseis municípios.  Alguns municípios 

têm o mesmo IDH.   

Esses cinco municípios aqui listados, dentre os 

dezesseis piores, são os únicos que recebem recursos federais para 

creche.  Hoje, a distribuição de recursos obedece à série 

histórica.  A série histórica que hoje norteia a distribuição 

desses recursos determina isso.  No momento em que as Bipartites 

estão sendo instaladas, estão querendo discutir essa distribuição 

de recursos.  Para isso, seria fundamental que uma lógica ou um 
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novo critério de partição de recursos fosse legalmente instituído, 

independentemente do volume de recursos existentes, se vai tirar 

de um Estado ou apenas acrescentar. 

Esse é o ponto que trago para discussão do Conselho.  

Se não podemos fazer muito, pelo menos alguma coisa poderia ser 

feita desde já. Por exemplo, num referendo legal deste Conselho 

quanto ao estabelecimento de um novo critério de partilha. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Secretário Pompeu. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Sou Secretário de 

Planejamento e Orçamento do Ministério da Previdência e 

Assistência Social.   

À tarde vamos apresentar ao Conselho, por determinação 

legal, a proposta orçamentária para o ano 2000.  Neste momento, eu 

gostaria de fazer apenas uma consideração sobre esta discussão, 

porque o IPEA tratou dos 332 milhões que estão aplicados nos três 

programas - apoio à pessoa idosa, ao portador de deficiência e à 

criança carente.  São 332 milhões.   

O IPEA mostrou, de maneira irrefutável, que a 

distribuição dos recursos não atende a nenhum critério em virtude 

de uma linha de pobreza de cada Estado ou da fila única.  Não 

existe critério de carência para a aplicação desses recursos.   

Há um outro volume de recursos, que são da LOAS, que 

este ano vão atingir 1,5 bilhão. Há, ainda, os recursos das antiga 

renda mensal vitalícia, pagos pelo INSS, que é um benefício 

nitidamente assistencial, que representam 1,5 bilhão.  Esses 3 
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bilhões, no orçamento deste ano, para pessoas portadoras de 

deficiência e para idosos, são distribuídos de forma que não 

guardam nenhuma correlação com o percentual de pobres ou de 

pessoas portadoras de deficiência nos Estados.   São 3 bilhões. 

A realocação desses 332 milhões é um problema 

complicado.  Os senhores estão sentindo a dimensão do problema 

para redistribuir isso.  Imaginem os 3 bilhões que estão divididos 

em LOAS e renda mensal vitalícia. 

O IPEA mediu a quantidade de portadores de deficiência 

e de idosos nas condições de renda abaixo de um quarto de salário 

mínimo nas diversas Unidades da Federação.  Quando comparamos o 

total de pessoas atendidas pela LOAS e pela renda mensal vitalícia 

e, ainda, os programas de idosos que estão dentro da ex-LBA, as 

taxas de cobertura, comparando com a população de um quarto de 

salário mínimo, ultrapassamos 100%.   Em alguns Estados, o grau de 

cobertura beira os 300%.  Se apesar disso sabemos que o 

atendimento é precário no Brasil inteiro, tem de ser encarada 

urgentemente a aplicação desses 3 bilhões.  Como redirecionar 

esses gastos?  Se gastamos 3 bilhões com portadores de deficiência 

e idosos, considero meio absurdo que só disponhamos de 245 milhões 

para crianças. 

Era essa a consideração que eu gostaria de fazer neste 

momento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - O benefício deveria ser 

discutido vinculado a programa.   

O custo da criança, aqui, é de R$173,00 por ano.  O 

custo do nosso beneficiário da LOAS e da renda mensal vitalícia é 

de um salário mínimo por mês.  

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Como a própria Lei 

Orgânica determina, esse benefício deveria ser transitório, ou 

seja, até que tenha acesso a um programa tal que o retire daquela 

condição. 

Da forma como estamos aplicando esse recurso, ele vai 

ser permanente. Não estamos vinculando esse programa de benefício 

com um programa de atendimento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Eu gostaria de fazer uma 

consideração para não haver distorções. 

O Dr. Ricardo falou muito bem que os R$173,00 

representam recursos da União.  Já citei, em outros momentos, e 

volto a repetir, que o custo médio mensal de uma criança em 

creche, segundo estudo da Fundação João Pinheiro, instituição 

extremamente séria de Minas Gerias, é de R$75,00 ao mês.  Isso 

daria, ao final de um ano, o custo de R$900,00.  Essa é uma média 

nacional.  Na profundidade que estamos querendo encaminhar - e 

isso é verdade por estudos feitos pela antiga SAS -, no Maranhão 
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esse custo é menor; no Rio Grande do Sul, é maior.  Estamos 

falando de uma média de R$900,00 ao ano.   

O custo de uma criança em creche é muito próximo ao do 

benefício de prestação continuada.  É, pelo menos, 60% do 

benefício de prestação continuada.  Alguém está cobrindo esse 

resto para chegar aos R$75,00.  Se a União passa R$17,02 

mensalmente e a média é R$75,00, alguém está colocando essa 

diferença.  É uma organização não-governamental, um município, um 

Estado ou a própria mãe.  Deveriam ser todos.  É isso que a Lei 

Orgânica define. 

No benefício de prestação continuada, um segmento pode 

ter o retorno; um segmento do portador de deficiência.  Agora, não 

é concebível dizer a uma pessoa acima de 67 anos: “Vou te botar 

num programa de qualificação, porque agora você vai começar a 

produzir.” 

Existe porta de saída para um segmento de portador de 

deficiência que tem acesso às demais políticas, que pode trabalhar 

com habilitação e reabilitação para sair dessa situação.  Existe 

possibilidade quando se recupera a família em que esse idoso ou 

esse portador de deficiência está inserido e essa recuperação é 

tal que possa sair daquele um quarto de salário mínimo.  Agora, 

existe um segmento que vai continuar sendo alvo do benefício de 

prestação continuada a vida inteira, considerando o limite de 

recursos que temos para o acesso à Assistência Social e as 

políticas públicas para essas pessoas.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quero parabenizar 

a Tânia.  Eu iria dizer exatamente isso no momento da discussão do 
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orçamento.  Não podemos ver a Assistência Social como um bolo só.  

Temos que analisar o benefício de prestação continuada e os outros 

benefícios, assim como os repasses de recursos para cada um.  Se 

tentarmos verificar um ou outro, realmente o deficiente profundo 

não vai se reabilitar nunca, não tem condições de fazer a 

reabilitação.  O mesmo ocorre com o idoso. 

Quando da discussão do orçamento, abordaremos esse 

assunto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eu gostaria de 

agradecer ao Dr. Ricardo, em nome do Conselho, por ter comparecido 

a esta reunião. Provavelmente o Conselho vai lhe procurar para 

aprofundar os estudos.  O Conselho vai debater hoje à tarde e 

voltaremos a procurar V.Sa. para que nos ajude muito mais nesta 

questão.  

Muito obrigado. 

 

RICARDO PAES DE BARROS - Estou à disposição do 

Conselho. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vamos pedir ao 

Deputado Michel Temer que o convoque para ir à Câmara. 

Srs. Conselheiros, vamos marcar a continuidade da 

reunião para às 14 horas e 30 minutos. 

Está suspensa a reunião. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Srs. 

Conselheiros, boa-tarde. 

 Quero adotar com os senhores um procedimento que me 

parece ser o mais adequado.  Marcamos o início da reunião para 

14h30min e são 14h45min.  Já esperamos quinze minutos para iniciar 

a reunião.  Se eu estiver errado, o ex-Presidente Gilson me 

corrija, mas eu vou adotar a lista de presença da manhã para o 

debate e para os trabalhos, não vou ficar esperando o quorum à 

tarde, se não houver deliberação.  É injusto com os conselheiros 

que chegam no horário ou quando há expositores, ficarem esperando 

que dê número no período da tarde.  Se não vamos deliberar, e 

temos a lista de presença do período matutino, não vou aguardar 

que dê quorum.  Vamos iniciar a reunião, os que chegarem 

atrasados, paguem o ônus e não fiquem atrasando os que chegaram no 

horário com perguntas indevidas em relação à exposição.  Caso 

contrário, nunca conseguiremos manter um horário rígido.  Nosso 

expositor também está atrasado.  Como a Conselheira Tânia faz 

parte da Comissão Tripartite, eu gostaria que ela expusesse o 

assunto, até que o Secretário Álvaro chegue. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - No primeiro período da última 

reunião da Comissão Tripartite houve o debate dos representantes 

que foram à reunião do Rio de Janeiro para aprofundar alguns 

critérios em relação a discussão sobre partilha de recursos da 

União para a Assistência Social. 

 Em seguida, houve a apresentação da realidade 

brasileira sobre a criação das comissões bipartites, uma vez que o 

prazo estabelecido pela NOB é 13 de agosto para que todos os 
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Estados constituam suas comissões bipartites.  Ocorreram alguns 

problemas em Estados específicos, mas a maioria dos Estados já têm 

suas portarias de criação das comissões bipartites, respeitando a 

representação de gestores municipais e estaduais.   

 O Coordenador da Tripartite está chegando e falará 

sobre os demais assuntos. 

 

 ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Desculpem o atraso, mas o 

corre-corre da Secretaria não é fácil, e todos o conhecem. 

 Ainda em termos genéricos, até o presente momento 

tivemos quatro reuniões plenárias da Tripartite, a primeira foi no 

dia 20 de maio, e seguiram-se as reuniões de junho, julho e a de 

agosto, realizada no dia 3. 

 Várias negociações foram realizadas nessa Comissão, 

sendo que a primeira medida tomada foi a aprovação do Regimento 

Interno da Tripartite.  Depois disso, tivemos outras decisões, e 

eu destacaria as seguintes:  Resolução nº 1, que tratou da 

flexibilização  do prazo para habilitação dos municípios ao novo 

modelo de gestão estabelecido pela NOB/99.  Essa resolução data de 

20 de maio de 1999, e, como era obrigatório, foi publicada no 

Diário Oficial da União.  Essa resolução flexibilizou até a 

criação das comissões bipartites nos Estados, e, dentro do período 

máximo exigido pela NOB/99, para adequação dos municípios ao 

modelo de gestão, que se encerra no dia 13 de agosto, a 

habilitação dos municípios que tenham capacidade gerencial para 

assumir a coordenação e execução das ações de Assistência Social.  

Isso se fez necessário, porque vários municípios estavam 

solicitando habilitação e depois da publicação e entrada em vigor 
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da NOB isso só poderia ser feito, se não houvesse essa resolução, 

se as comissões bipartites já tivessem sido constituídas.  Para 

não haver prejuízo para esses municípios, a Tripartite adotou essa 

medida. 

 No dia 26 de julho de 1999 foi publicada a resolução 

que diz respeito ao prazo de 60 dias para que essas comissões 

intergestoras examinem a documentação para habilitação apresentada 

por Estados e municípios, isso porque havia dúvidas sobre o prazo 

legal, se o dia 13 de agosto era a data máxima para habilitação ou 

para apresentação dos documentos, e esclarecemos, mediante 

resolução, que era para apresentação dos documentos.  Há algumas 

comissões bipartites que estão sendo instaladas entre hoje e 

sexta-feira, e não teriam tempo hábil se esse fosse entendido que 

esse era o prazo para habilitar.  É prazo para apresentação das 

documentações, e a partir daí existe o prazo de 60 dias para ser 

definido pela bipartite a habilitação ou não. 

 Outra medida importante foi a apresentação feita a este 

egrégio Conselho de minuta de resolução referente à periodicidade 

dos planos estaduais e municipais de Assistência Social e de 

relatório de gestão.  Isso originou a aprovação, pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social, da Resolução nº 182, publicada no 

Diário Oficial de 23 de julho, assinada pelo ex-Presidente Gilson 

Dayrell. 

 Outra medida importante foi a proposta que emanou da 

Comissão Tripartite para a Secretária de Estado Wanda Engel, a 

respeito da transferência de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social para os Fundos Municipais, nos municípios que 

haviam sido habilitados, de acordo com as normas anteriores, e que 
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apresentavam algumas distorções na transferência de recursos, tais 

como, apesar de estarem habilitados na gestão municipal, recebiam 

diretamente no seu fundo, por conta dessa habilitação, recursos 

para creche e manutenção.  Entretanto, esse mesmo município 

recebia, via Fundo Estadual de Assistência Social, os recursos 

para apoio à pessoa idosa, por exemplo.  Existiam vários 

municípios nessa situação.  Dentro do próprio SAC, o mesmo 

município recebia um recurso direto do Fundo Nacional e o outro 

recurso via Estado, apesar de ele estar habilitado.  Isso foi 

muito debatido e chegou-se à conclusão de que ou ele está 

habilitado ou não está; ou está na gestão municipal ou não está, 

não há essa história de gestão municipal de mentirinha.  Se ele 

está na gestão municipal, deve receber diretamente no Fundo 

Municipal todos os recursos que são transferidos em diversos 

programas.  Há apenas algumas questões específicas, dos programas 

que ainda não têm definição e transferência plena para os 

municípios, como é o caso do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil e os benefícios de prestação continuada, que são 

transferidos diretamente do Fundo para os beneficiários.  Isso 

originou, acredito, uma das mais importantes portarias decorrente 

da atuação da Tripartite, que foi a Portaria nº 159, pela qual os 

municípios habilitados à gestão municipal, a partir daí, passaram 

a receber do FNAS para os seus fundos municipais os recursos 

destinados ao programa de creche, apoio à pessoa idosa, apoio à 

pessoa portadora de deficiência, atendimento em regime de abrigo, 

o BCC e o Programa Cunhantã Curumim.  Acabaram-se, assim, algumas 

distorções. 
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 Outra medida tomada pela Tripartite foi a aprovação da 

Instrução Normativa que regulamentou os conteúdos, os instrumentos 

e todo o fluxo do processo de habilitação de Estados, do Distrito 

Federal e de municípios às condições de gestão, estabelecidas pela 

NOB/99, também publicada no Diário Oficial. 

 Outra medida foi a aprovação de proposta de 

constituição dos regimentos internos das comissões intergestoras 

bipartites.  Isso surgiu como uma proposta, uma vez que cabe aos 

Estados definir, com sua respectiva autonomia, no âmbito de cada 

Unidade da Federação, o seu regimento interno.  Isso foi uma 

proposta e um referencial básico da Tripartite para todos os 

Estados. 

 Algumas questões que vou citar foram hoje protocoladas 

no Conselho, e pelo que vejo já estão com os Srs. Conselheiros.  

Apresentamos algumas recomendações ao Conselho Nacional de 

Assistência Social.  Pelo Memorando nº 737, há uma proposta que eu 

gostaria que o Conselho apreciasse, que se refere à alteração da 

Norma Operacional Básica.  E alteração da NOB é deliberação do 

Conselho Nacional de Assistência Social. Na última reunião da 

Tripartite, foi discutida a questão da Comissão Bipartite do 

Distrito Federal.  O Distrito Federal apresentou à Comissão 

Tripartite proposta, bastante discutida, solicitando e propondo 

mudança na comissão do Distrito Federal.  Quando o Conselho 

aprovou esse ponto na NOB/99, a situação do Distrito Federal foi 

tratada como a dos demais Estados, mudando apenas a representação 

que caberia aos Estados dentro da bipartite e passando isso para a 

União.  Ou seja, na NOB/99, a comissão bipartite do Distrito 

Federal é composta tanto por integrantes do Governo do Distrito 
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Federal, da Secretaria da Criança e de Assistência Social, como da 

SEAS, Secretaria de Estado de Assistência Social.  Isso, além de 

não estar correto do ponto de vista da isonomia com as demais 

Unidades da Federação, já que não temos participação nas 

bipartites dos Estados, também deixaria a bipartite do Distrito 

Federal um pouco vigiada - entre aspas -, já que com a presença de 

representantes da União, da SEAS, talvez não houvesse uma 

discussão tão solta, tão à vontade como ocorre nos Estados.   

 Considerando que a organização federativa do Estado 

brasileiro é formada pela união indissolúvel de Estados, 

municípios e Distrito Federal, considerando as atribuições 

específicas do Distrito Federal, que tanto de um lado são 

competências de Estado como, de outro lado, são competências de 

municípios, considerando a vedação expressa na Constituição da 

divisão do Distrito Federal em municípios, e considerando que a 

principal função dessas comissões intergestoras é a negociação e 

pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do sistema 

descentralizado e participativo da Assistência Social, a Comissão 

Tripartite propõe que o Conselho Nacional de Assistência Social 

modifique a NOB nesse ponto específico, adequando a comissão do 

Distrito Federal às demais unidades da Federação.  Nossa sugestão 

foi que a alteração seja feita no sentido de que a composição da 

comissão do Distrito Federal seja com três representantes da 

Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal e 

seis representantes do Centro de Desenvolvimento Social, CDS.  A 

comissão não seria chamada de comissão bipartite, mas de Comissão 

Gestora do Distrito Federal.   
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 Além disso, recebemos a sugestão do Distrito Federal 

para que eles estivessem representados na Comissão Tripartite, 

como membro nato, mas essa proposta foi rechaçada por unanimidade, 

porque a Tripartite entendeu que o Distrito Federal é representado 

pelo Fonseas, do qual ele faz parte. 

 Ontem, recebemos um fax do Secretário da Criança e 

Assistência Social do Distrito Federal propondo uma modificação na 

representação sugerida na Tripartite:  no lugar de serem seis 

representantes dos Centros de Desenvolvimento Social, fossem seis 

representantes da Fundação do Serviço Social do DF, sendo três do 

comando central e três das unidades operativas descentralizadas.  

Quanto a esse ponto específico, do ponto de vista da SEAS, não 

temos nada a opor, o Fongemas e Fonseas devem considerar isso, 

principalmente para a deliberação do Conselho.  Em relação a esse 

ponto, portanto, concordamos com a alteração da NOB, concordamos 

com a proposição apresentada pelo Distrito Federal para que a 

Comissão Gestora seja composta por três representantes da 

Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal e 

seis da Fundação.  Com isso, mantemos a mesma paridade existente 

nas demais Unidades da Federação.  E alteramos o nome para 

Comissão Gestora, porque foi um lapso ocorrido na elaboração da 

NOB/99, que pode ser corrigido. 

 Outra sugestão que encaminhamos ao Conselho Nacional de 

Assistência Social é referente ao Memorando nº 738, que se 

encontra em mãos dos Srs. Conselheiros e diz respeito a uma 

sugestão de resolução para o Conselho com o objetivo de 

estabelecer condições para que Estados, Distrito Federal e 

municípios possam atender à Lei nº 9.720.  Essa é uma das coisas 
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mais importantes que temos pela frente e diz respeito ao 

acompanhamento e alocação de recursos próprios da Assistência 

Social nos fundos estaduais e municipais de Assistência Social.  

Para chegar a essa proposta, criamos, pela primeira vez, uma 

câmara técnica da CIT para estudar o assunto.  Isso já decorre da 

discussão promovida após o relatório da câmara técnica da 

Tripartite. 

 Verificamos que, cada vez mais, os municípios não têm 

como visualizar os recursos que estão aplicando na Assistência 

Social, porque muitos deles não estão no Fundo Municipal de 

Assistência Social, estão na Secretaria de Finanças, estão na 

Secretaria de Administração e em outras.  Por outro lado, quando 

eles querem informar, por qualquer razão, quanto eles estão 

aplicando na Assistência Social, fazem um apanhado geral desses 

recursos que estão em outras secretarias, e isso também não dá 

visibilidade.  Ou seja, a falta de visibilidade muitas vezes é a 

favor do município ou é contra ele.  Assim, é fundamental que 

esses recursos estejam, como preconiza a LOAS, a Política Nacional 

de Assistência Social e a NOB nos fundos municipais de Assistência 

Social, e nos Estados, nos fundos estaduais. 

 A razão técnica de isso não ocorrer é devido à falta de 

uma unidade orçamentária específica em cada município, em cada 

Estado, como existe no Ministério da Previdência, na Secretaria de 

Assistência Social.  Desta forma, estamos propondo ao Conselho, 

para resolver essa questão e observando os pontos a que me referi 

e que têm relação direta com a comprovação do co-financiamento 

exigido na Política, elaborar uma resolução, com um único artigo, 

dizendo que é condição para que os Estados, o Distrito Federal e 
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os municípios atendam ao disposto no parágrafo único do art. 30 da 

LOAS a criação de uma unidade orçamentária para os Fundos de 

Assistência Social para o exercício do ano 2000.  É muito 

importante que este assunto seja apreciado neste momento, porque, 

como todos sabem, está em fase de elaboração a peça orçamentária 

para o próximo ano, e os municípios já começariam a atender a essa 

resolução do Conselho.  Essa matéria é de deliberação do Conselho, 

por isso mandamos uma minuta, uma proposta de resolução para este 

egrégio Colegiado. 

 Outro ponto que trazemos ao Conselho diz respeito a 

outra questão não menos importante e para a qual eu pediria a 

atenção das senhoras e dos senhores. 

 Estamos fazendo uma recomendação ao Conselho, por 

intermédio do Memorando nº 739, para que aprecie uma 

regulamentação para o art. 10 da LOAS.   

 Diz o art. 10 da LOAS:  “A União, os Estados, os 

municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com 

entidades e organizações de assistência social em conformidade com 

os planos aprovados pelos respectivos conselhos”. 

 O art. 10 permite a realização de convênios, coisa que 

na época da edição da LOAS era um dos principais mecanismos de 

operacionalização da nossa Política.  Entretanto, sabemos que, 

tanto pelo preconizado na LOAS, como pelo que veio depois via 

Política, via NOB e via manifestações deste Conselho, essa forma 

de operacionalização da Política de Assistência Social via 

convênios é a pior possível, é uma forma clientelista e gera 

distorções de toda ordem.  Por isso, deve ser utilizada, conforme 

já se manifestou este Conselho informalmente, da maneira mais 
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excepcional possível.  No âmbito federal, os convênios 

praticamente acabaram, eles só são feitos em raríssimas ocasiões, 

mais com universidades, com coisas pontuais e não para repasse 

regular de recursos. 

 Como esse artigo permanece em vigor, infelizmente vem 

sendo usado por alguns gestores, principalmente estaduais, como 

ação rotineira, para operacionalização das políticas estaduais de 

Assistência Social.  Enquanto a União avançou bastante na 

transferência fundo a fundo, há alguns retrocessos nos Estados, 

que se agarrando neste artigo fazem transferência de recursos, 

geralmente do seu próprio Tesouro, para os municípios, diretamente 

para as entidades, à revelia dos gestores municipais, que muitas 

vezes são os últimos a saber da transferência desses recursos.  

Isso inviabiliza qualquer operacionalização da Política Nacional 

de Assistência Social. O que pretendemos?  Que este Conselho 

aprecie uma regulamentação urgente para este artigo, para que 

alguma coisa seja feita a fim de que efetivamente a utilização de 

convênios seja em caráter excepcional.   

 Estão em vigor dois decretos, os Decretos nºs 1.605 e 

2.298, que na esfera federal permitem esses convênios, mas apenas 

em caráter excepcional, e isso está escrito no decreto.  Esse é um 

problema sério, que tem causado distorções na execução da Política 

Nacional de Assistência Social e está configurado no Memorando nº 

739, que solicito, em nome da Tripartite, que o Conselho Nacional 

de Assistência Social aprecie e tome alguma decisão a respeito. 

 Finalmente, temos aqui um último assunto. Na home page 

do Ministério da Previdência, no link da Secretaria de Estado de 

Assistência Social,  estamos com um link específico da Comissão 
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Tripartite.  Nesse link da Comissão Intergestora Tripartite, na 

home page do Ministério da Previdência, estão contidas todas as 

informações a respeito do trabalho da Comissão, o que ela faz, sua 

composição, seus membros, as informações sobre as reuniões, cópia 

de todas as resoluções da Tripartite e de todas as atas das 

reuniões. Quando os três gestores assinam o resumo executivo de 

cada reunião da Tripartite, imediatamente jogamos isso na 

Internet.  Quem ainda não teve oportunidade de consultar nosso 

link, pode fazê-lo, porque todas essas informações estão ali 

contidas e à disposição do público em geral.  Essa foi a maneira 

que encontramos para socializar as informações a respeito do nosso 

trabalho, de dar conhecimento a Estados e municípios das 

resoluções da Tripartite, dos nossos resumos executivos, do 

regimento e das resoluções em geral. 

 Esse é um apanhado geral da situação da Comissão 

Tripartite.  Sei que foram muitos pontos, mas precisávamos 

comunicar tudo isso aos senhores. 

 Muito obrigado. 

  

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Temos três 

matérias para deliberar, ou não.  Os Memorandos nºs 737, 738 e 

739. 

 Como os assuntos são distintos, sugiro começarmos pelo 

Memorando nº 739.  Vamos discutir assunto por assunto e deliberar.   

 Com a palavra o Conselheiro Paulo Coury, o primeiro 

inscrito para falar sobre a matéria referente ao Memorando nº 739. 
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 PAULO BIANCARDI COURY - De acordo com o que foi exposto 

pelo Dr. Álvaro, talvez ficasse mais simples e não ferisse nenhuma 

suscetibilidade nos Estados quanto à sua autonomia se na 

regulamentação do art. 10 constasse o seguinte:  “ouvido o 

Conselho Municipal de Assistência Social”. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Mas a lei está assim. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - E não se respeita? 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Como vamos ter de 

fazer aqui a redação final, quero nomear, entre os conselheiros, 

um relator para a matéria.  Está designada a Conselheira Tânia, 

que já anotará as sugestões que os Conselheiros darão. 

 Com a palavra o Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Se a lei já diz “ouvido o 

Conselho Municipal de Assistência Social”, entendo que o 

importante é fazer cumprir a lei.  

 Encerrada a minha participação. 

  

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Gilson. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Eu gostaria de comentar essa 

sugestão da SEAS com o seguinte argumento:  já tivemos, no 

Conselho, um problema sério com relação à autonomia municipal e 

estadual na regulamentação de benefícios eventuais, que deveríamos 



 85 de 157 

regulamentar para cumprimento de Estados e municípios.  Esbarramos 

em problemas sérios com a consultoria jurídica do próprio 

Ministério, que lembrou a autonomia como sendo uma questão de 

difícil solução.   

 O Decreto nº 2.298, que trata da matéria, estabelece 

como situação excepcional a possibilidade de serem feitos 

convênios diretos com Estados e municípios na eventualidade de não 

haver a possibilidade de se fazer via caminho normal, através dos 

fundos, por inadimplência de município ou Estado, o que 

inviabilizaria a transferência de recursos, ou outros motivos.  O 

Decreto nº 2.298 já trata disso.  Minha sugestão sobre essa 

matéria é que, em vez de o Conselho regulamentar, fizesse uma 

circular para os Estados sugerindo adotar o mesmo procedimento 

adotado pelo Governo Federal, pela seguinte razão:  é isso ou 

mudar a LOAS.  Para mudar a LOAS, já é outro assunto.  Poderia ser 

feito, é uma outra alternativa.  Agora, creio que neste assunto o 

Conselho esbarraria na autonomia, porque vai interferir na 

liberdade dos Estados de tomarem decisões.  Creio que o mais 

sensato  - e é minha opinião pessoal - seria recomendar uma 

atitude semelhante àquela que o Governo Federal tomou.  Por meio 

de decreto ou de regulamentação do Estado, poderia até ser via 

Conselho Estadual, se faria uma sugestão de não haver convênio a 

não ser em casos excepcionais.  Com isso, creio que resolveríamos 

o problema. 

 O que escreveríamos em uma resolução sobre isso?  Não 

passaria de uma sugestão, senão estaríamos impondo um 

posicionamento para Estados e municípios, estaríamos interferindo 

na sua autonomia.  E nós já tivemos problemas com isso.   
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A questão é extremamente importante, 

mas precisa ser pesquisada e discutida.  Proponho que o assunto 

seja remetido às Comissões de Financiamento e de Política, que se 

agrupassem essas proposições e buscassem orientação, se 

necessário.  Se fosse tão fácil fazer isso, a União teria 

resolvido o problema de Minas Gerais com esse artifício do art. 

10.  Ele pode até ser legal, mas é imoral quando se fala no 

princípio da descentralização, da autonomia de gestão e do comando 

único da Assistência Social que a LOAS traz. Esse artigo conflita 

com tudo isso.  Ele era muito importante naquela época, hoje, não 

é mais, considerando até esses dois outros decretos citados. 

 Temos de estudar a matéria com profundidade.  O que 

vier para o Conselho como resolução ou como orientação, tem de ser 

profundamente discutido.  Por isso, neste momento, proponho que o 

assunto seja remetido às três comissões:  a de Normas, a de 

Financiamento e a de Política, porque o assunto diz respeito às 

três.  Que os coordenadores dessas comissões se debrucem sobre o 

assunto.  Em uma próxima reunião, definiríamos o encaminhamento a 

ser dado pelo Conselho e o traríamos ao Plenário.   

 Isso está na LOAS desde 1993.  Praticamente todos têm 

respeitado, mas há alguns que não respeitam.  Então, podemos ter 

um prazo de um mês, para apresentar um trabalho com qualidade. 
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 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A nobre relatora, 

acatando as ponderações do ex-Presidente Gilson, sugere que o 

processo seja enviado às três comissões. 

 Os que concordarem, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Retirado.  Irá às Comissões. 

 Vamos examinar o Memorando nº 738.  

 Com a palavra o Conselheiro Eduardo Barbosa.  Será 

relatora a Conselheira Tânia Garib, porque faz parte da Comissão 

Tripartite. 

 

 EDUARDO BARROS BARBOSA - Minha observação será sobre o 

Memorando nº 737. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Algum Conselheiro 

deseja se manifestar sobre o Memorando nº 738?   Com a 

palavra o Conselheiro Gilson. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Aqui existe uma questão formal.  

Nós exigimos conselho, fundo e plano para transferir recursos.  

Quem não tem fundo, não recebe recursos.  A Lei nº 9.720 

disciplinou exatamente isso e obrigou as Unidades da Federação que 

desejarem receber recursos a ter recursos no Fundo.  Isso está na 

lei. 

 O que se quer aqui é criar uma unidade orçamentária 

para o fundo.  Ora, ou o fundo é uma unidade orçamentária ou não 

é.  Não existe fundo que não seja unidade orçamentária, senão 

seria uma coisa no papel.  Inclusive, o fundo tem uma 

característica muito interessante, ele é muito mais que isso, é 
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quase uma entidade municipal, tem que ter gestor e uma série de 

coisas.   

 O que vejo nessa resolução é chover no molhado:  

estamos pedindo uma coisa que a lei determina.  Vamos fazer 

proposta sobre o que a lei já exige.  A Lei nº 4.320 exige isso.  

 Creio que este assunto não merece uma resolução, porque 

estaríamos, no mínimo, desconhecendo o mecanismo de constituição 

de fundos no Brasil, que é ser unidade orçamentária. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Comissão Tripartite fez uma câmara 

técnica para discutir esse assunto.  Eu não tenho suficiente 

conhecimento para falar sobre isso, não tenho capacidade para 

falar sobre essa área tributária. 

 A Lei nº 4.320 permite dois sistemas, pelo que estou 

lembrando do documento que foi elaborado pela câmara técnica, e 

seria bom ter uma cópia dele para entregar aos Conselheiros. 

 Diante do que falou o Conselheiro Gilson, também acho 

que o assunto deve ser remetido à Comissão de Financiamento, para 

avaliação.  A Tripartite fez uma câmara técnica para estudar a 

matéria, e um mestre do IBAN, o Prof. Eraldo - e quem fez estudos 

sobre fundos especiais já teve aulas com ele  - apresenta duas 

possibilidades:  a unidade orçamentária e a outra, como atividade.  

Existe esse caminho. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Existiam essas 

duas possibilidades quando foi para criar o fundo.  Mas foi 

escolhida uma delas, e é exatamente o que o Gilson falou.  Isso, 

realmente, é duplicidade, não tem por que existir.  O fundo já é 
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isso.  Essa discussão a que você se referiu, permeou a elaboração 

da Lei Orgânica da Assistência Social quando se tratou do fundo.  

Mas a decisão a que se chegou foi que o fundo já seria uma unidade 

orçamentária.  Isso é tão elementar - desculpem, porque esse termo 

talvez fira alguma sensibilidade - que já foi dito aqui que não 

seria dado nenhum recurso a quem não tivesse fundo, conselho e 

plano.  Então, o CNAS estaria tomando posições sobre o órgão 

gestor e contra a lei, porque é preciso conselho, fundo e plano. 

 Se quiserem, podemos encaminhar à Comissão de 

Financiamento, porque essa é apenas a minha opinião, mas considero 

desnecessário porque é redundante e essa questão já foi discutida 

e tomada decisão. 

 

 EDUARDO BARROS BARBOSA - Mas merece, Fátima.  De acordo 

com o que falou a Tânia, existe interpretação de que o fundo pode 

ser visto e analisado por parte do Governo de duas formas, como 

unidade ou como atividade, e é precisar deixar isso claro, porque 

a LOAS não define isso. 

 

 ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Eu queria explicar o que 

motivou a apreciação deste assunto na Tripartite. 

 Realmente, não tínhamos a informação de que o fundo 

obrigatoriamente estaria atrelado à unidade orçamentária.  E como 

a recomendação da câmara técnica foi nesse sentido, encaminhamos a 

resolução. 

 Porém, o cerne dessa questão é o fato de que os 

municípios têm colocado que o próprio recurso que passamos aqui, 

mesmo sendo fundo a fundo, mesmo existindo Fundo Municipal de 
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Assistência Social, tem caído em uma outra unidade orçamentária, 

em uma unidade orçamentária ligada à Secretaria de Finanças, em 

uma unidade orçamentária ligada à Secretaria de Administração.  

Propusemos que fosse unidade orçamentária do Fundo Municipal de 

Assistência Social.  Há município que leva, em média, 20 dias, 

depois de passarmos o recurso para ele, para repassar esse recurso 

à entidade.  Um dos principais problemas que detectamos para isso 

foi esse.  Então, a essência do problema é essa, o cerne da 

questão é esse:  termos unidade orçamentária ligada ao fundo.  Uma 

coisa é haver recomendação, como bem lembrou o Deputado Eduardo 

Barbosa, mas na LOAS não está devidamente contida - nem diria 

explicitada.  Ela fala da exigência do fundo, mas obviamente - e 

talvez não fosse objeto da lei - não aprofunda essa questão da 

unidade orçamentária. Isso deve ter sido configurado em outros 

documentos, mas, com certeza, do ponto de vista prático, não têm 

dado resultados satisfatórios. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Agora estou entendendo 

por que vários municípios têm tanta dificuldade. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O problema 

existe, já que vocês estão trazendo. Mas eu o vejo mais como algo 

que não foi cumprido como deveria.  Nesse caso, deveríamos 

orientar para que fosse feito de forma correta.  Se está existindo 

problema nos municípios e isso está inviabilizando a distribuição 

fundo a fundo, que se dê a orientação correta de como fazer. 

 Aceito, então, a proposta da Tânia de que a Comissão de 

Financiamento estude melhor o assunto e inclusive convido o Dr. 
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Álvaro a participar dessa discussão - já que ele tem os dados e 

sabe o que está ocorrendo -, para termos uma posição mais correta.  

No caso de ser uma orientação, precisamos saber como ela seria 

feita. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheiro 

Gilson, está bem assim?  (Pausa.) 

 Mais alguma manifestação? 

 

 JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Só quero esclarecer 

que os fundos não necessariamente têm de ser unidades 

orçamentárias.  Os fundos de financiamento não precisam ser 

unidades orçamentárias.  Por exemplo, o Fundo de Participação dos 

Municípios e esses recursos constituem receita dos municípios e 

não necessariamente unidade orçamentária para repassar os recursos 

do Fundo de Participação dos Municípios.  Para que tenha atrelação 

clara de que isso seja unidade orçamentária, é necessário uma 

determinação de que o fundo seja orçamentário e contábil. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A matéria é 

retirada e vai para a Comissão de Financiamento, voltando na pauta 

da próxima reunião. 

 Vamos ao memorando que trata do Distrito Federal. 

 Com a palavra o Conselheiro Eduardo Barbosa. 

 

 EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu gostaria de fazer uma 

reflexão para o Conselho.  A NOB estabelece a criação das 
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comissões bipartites para os Estados e especifica a questão do 

Distrito Federal, que teria a participação da União. 

 Não quero polemizar sobre a posição do Distrito 

Federal, mas no meu entendimento teríamos de estar refletindo aqui 

sobre a retirada da exigência de qualquer tipo de comissão por 

parte do Distrito Federal e não criar uma nova forma de comissão 

gestora.  Na minha visão, isso estaria interferindo em um processo 

de gestão do Estado.  A comissão bipartite tem o caráter de 

facilitar o processo articulador e operacional entre as esferas de 

governo:  município e Estado.  Como está proposto, uma comissão de 

gestão, cabe ao governo fazer, de acordo com seus interesses, e 

não a NOB definir que o Estado tenha uma comissão intergestora 

própria.  Creio que aí é uma interferência e um erro gritante em 

uma norma operacional nossa.  Se lá tivesse município, estaríamos 

facilitando a articulação, mas nesse caso temos de retirar, ou 

não, a exigência da comissão bipartite. 

 Não podemos aprovar uma nova forma de comissão.  Eu vou 

obrigar o Estado a ter uma comissão de gestão.  Com isso, nossa 

norma terá um erro grosseiro de interferência em gestão estadual. 

 Minha proposta é manter como está na NOB, ou retirar a 

exigência de comissão bipartite.  É isso que o Conselho tem de 

decidir:  tirar ou manter. 

 

 (Manifestações paralelas.  Inaudível.) 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Secretário Álvaro. 
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 ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Eu queria ouvir o Conselheiro 

e meu particular amigo Paulo Coury.  Parece que a Saúde não tem 

bipartite no Distrito Federal. 

 

 PAULO BIANCARDI COURY - Não. 

 

 ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Acho que a proposta do 

Deputado Eduardo é pertinente. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Tânia, relatora da matéria.  Ela faz parte da Tripartite e é 

Conselheira. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Quero lembrar alguns fatos. 

 Na proposta original da NOB, não havia comissão 

bipartite do Distrito Federal.  Naquela ampla discussão sobre a 

Política Nacional de Assistência Social e a NOB, o Distrito 

Federal posicionou-se como se houvesse sido esquecido o Distrito 

Federal, mas não foi isso.  Naquele momento, a coerência 

determinava que, como o Distrito Federal não tem municípios, não 

haveria necessidade.  Agora, nada impediria de ter uma comissão 

bipartite, considerando as duas esferas. 

 Como o Distrito Federal entende que a União não deve 

participar, e a Tripartite também acha assim, creio que a melhor 

proposta é a apresentada pelo Deputado Eduardo Barbosa:  

retirarmos da LOAS, mediante resolução, o item que trata da 

Comissão Intergestora Bipartite para o Distrito Federal. 
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 No Distrito Federal, quem legisla são eles próprios, 

então, que façam quantas comissões gestoras quiserem, mas não 

seremos nós a legislar sobre isso. 

  

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - No caso de aprovação desta 

proposta, eu pediria que o Conselho permitisse que a Comissão 

Tripartite, em uma próxima reunião, adotasse algumas medidas 

complementares a essa decisão do Conselho relativa à questão de 

habilitação do Distrito Federal e outros assuntos que remetiam a 

uma aprovação prévia da então Comissão Bipartite do DF.  Ou seja, 

na Tripartite teríamos de fazer uma adaptação, mas seria em 

conseqüência da decisão do CNAS, com aval prévio. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Mas vamos 

deliberar hoje e retirar hoje.  Não podemos deixar em vacatio 

legis até que a Tripartite se reúna.  Se deliberarmos hoje... 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, a única coisa que eu 

gostaria de comentar seria que o Conselho deveria obter uma 

manifestação formal do DF antes de tomar uma decisão dessa.  Uma  

manifestação por escrito.  Se deliberamos contra o que está na NOB 

e o DF vier protestar, estaremos sem nenhuma base para dizer por 

que fizemos isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Esse assunto veio 

ao Conselho porque o DF se pronunciou na Tripartite.  Inclusive a 

representante do Distrito Federal está no recinto do Conselho 

desde as 9 horas de hoje. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Então já existe uma manifestação 

do DF? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Existe 

manifestação formal do DF. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - E uma decisão da Tripartite. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Eu trouxe o memorando da 

Tripartite ao Conselho, devidamente protocolado e formalizado para 

a discussão desse assunto. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Esse memorando é da Tripartite, 

não é? 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - É da Tripartite. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Já foi ouvido o DF.  Então, 

temos base para deliberar logo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Se o Plenário não 

se opuser, a representante do Distrito Federal está aqui e pode 

dizer se concorda ou não. 

Com a palavra a representante do Distrito Federal. 

 

MARISA LUCENA - Boa-tarde a todos. Meu nome é Marisa e 

estou representando o Secretário.  Eu participei do grupo que 
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discutiu a CIB no DF, e sou gestora do Fundo de Assistência 

também. 

Na discussão, o DF propôs à Tripartite que excluísse a 

União, considerando que nenhum Estado tem a participação da União, 

porque tiraria a autonomia do Estado. Não discutimos a retirada, 

porque imaginamos a dificuldade que isso acarretaria. 

Mas se o Conselho propõe isso, é interessante para o DF 

e vou dizer por quê.  Nós não temos municípios, temos um sistema 

constituído pela Secretaria de Assistência Social, que faz a 

gestão da Política Nacional de Assistência Social e a Fundação de 

Serviço social, que faz a execução desse serviço, que cumpre, mais 

ou menos, o papel dos municípios, por meio das suas unidades, que 

ficam nas Regiões Administrativas. 

Nós já temos algumas formas de trabalhar a questão 

operacional.  Inclusive montamos uma comissão de apoio à gestão do 

Fundo que faz exatamente o que hoje essa comissão iria fazer.  De 

certa forma, estaríamos criando mais uma instância que faria algo 

que já fazemos hoje.  Então, muito à vontade, em nome do 

Secretário, digo que essa proposta nos atende. 

 

PRESIDENTE (Maria De Fátima de Azevedo Ferreira) - Com 

a manifestação da representante do Distrito Federal, os 

Conselheiros já se sentem em condição de votar a matéria?   A 

proposta é que o Distrito Federal não tenha bipartite e faça como 

disse a representante do DF, e que conste de ata.  

Quem concorda com a retirada de criação de comissão 

intergestora bipartite no Distrito Federal, permaneça como está.  

(Pausa.) 
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PAULO BIANCARDI COURY - Sra. Presidente, parece-me que 

teríamos de deliberar sobre proposta de alteração da NOB. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Retirando a CIB 

do DF, não há alteração na NOB.  Foi isso que ficou claro para 

mim. 

 

TÂNIA MARA GARIB - A alteração da NOB é retirar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Retirar da NOB a 

exigência de CIB no Distrito Federal. 

Elaborar resolução retirando da NOB a CIB do Distrito 

Federal, deixando em aberto que o Distrito Federal escolhe sua 

forma de organização. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Como alguém pode 

estar de acordo se não viu o texto? 

 

TÂNIA MARA GARIB - Quer ler? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não, eu quero que 

você redija o texto, para que os Conselheiros tenham ciência do 

que vamos votar. 
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PAULO BIANCARDI COURY - Minha intervenção foi 

exatamente para vermos que redação se vai dar para que isso 

aconteça, para que se faça a alteração da NOB. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Redige-se aqui 

mesmo.  Agora, cite o memorando da Tripartite, até para atender a 

preocupação do Conselheiro Gilson.  

 

TÂNIA MARA GARIB - Vamos passar ao outro item.  Quando 

estiver pronta a resolução, a submetemos à votação. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Quero manifestar meu 

agradecimento aos Conselheiros pela atenção e pela discussão dos 

assuntos.  Quero também dizer que estamos à disposição para vir 

aqui, se for do interesse deste egrégio Conselho, com certa 

periodicidade, para que possamos, além dos encaminhamentos formais 

de praxe, fazer o que fizemos hoje, ou seja, uma espécie de 

prestação de contas ao Conselho das atividades da Comissão 

Intergestora Tripartite e uma discussão um pouco mais aprofundada 

de pontos específicos tratados na CIT. 

Muito obrigado, estou à disposição para comparecer a 

este Conselho quantas vezes sejam necessárias. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Obrigado, 

Secretário Álvaro. 

Vamos passar ao outro item da pauta:  proposta 

orçamentária da Assistência Social. 

Com a palavra o Dr. Pompeu. 
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FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Todos os Conselheiros 

receberam um jogo de planilhas.  Eu pretendia mostrá-las em 

transparência, mas como todos já têm cópia das planilhas, 

dispensamos o retroprojetor.  Vamos apresentar as modificações 

para o Orçamento de 2000. 

Os Conselheiros estão cientes de que o Orçamento 

Federal está passando por uma grande mudança e a estréia do novo 

formato de Orçamento vai acontecer agora, no próximo ano, em 2000. 

A nova organização do Orçamento permite uma 

visibilidade muito maior das ações do Governo e um acompanhamento 

dessas ações em termos dos recursos gastos, uma vez que as ações 

estão espalhadas nos vários ministérios.  No nosso caso, vimos um 

exemplo hoje pela manhã, na questão da renda mensal vitalícia.  

Ele é um programa nitidamente assistencial e é gerenciado pelo 

INSS.  Temos várias ações relativas à criança em diversos 

ministérios:  no Ministério da Previdência, na Secretaria de 

Assistência Social, no MEC, no Ministério da Saúde, no Ministério 

da Justiça.  Se alguém estiver interessado em saber qual o gasto 

total do Governo com criança, pela atual estrutura do orçamento, 

fará um trabalho de chinês.  A nova estrutura vai permitir clareza 

a respeito, por exemplo, dos gastos com criança.  Na planilha que 

os senhores receberam, a partir da página 3, está descrita a nova 

estrutura do Orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social.  

Os programas estão relacionados na coluna da esquerda e em cada 

programa vêm relacionadas as diversas ações e atividades que o 

compõe, e também relacionadas as metas estabelecidas em cada ação 

e em cada atividade.  No caso do valorização e saúde do idoso, as 
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ações que compõem o programa no âmbito do Fundo Nacional de 

Assistência Social são o pagamento de benefícios de prestação 

continuada, a LOAS, o atendimento à pessoa idosa, o atendimento à 

pessoa idosa no abrigo Cristo Redentor, a remuneração dos agentes 

pagadores dos benefícios assistenciais, o serviço de processamento 

de dados dos benefícios de assistência continuada à pessoa idosa, 

e ainda a revisão e auditoria dos benefícios de prestação 

continuada à pessoa idosa.  Essas ações estão no âmbito do Fundo e 

compõem o programa de valorização e saúde do idoso. 

Na estrutura antiga, o que aparecia para os 

Conselheiros decidirem era basicamente o pagamento de benefícios, 

e estavam juntos pessoa idosa e portador de deficiência.  Agora 

foram separados:  o idoso está neste programa, o atendimento à 

pessoa idosa, o API, herança da ex-LBA, e o portador de 

deficiência está no programa LOAS.  Quando o Conselho for analisar 

o programa de valorização e saúde do idoso, neste programa aqui, 

todas as ações no âmbito do Ministério da Previdência estão 

localizadas aqui. 

Há uma vantagem na nova estrutura: a remuneração da 

rede bancária, por exemplo, pelo pagamento dos benefícios e a 

remuneração do serviço de processamento de dados, que antes 

apareciam escondidas, embutidas na Administração Direta, junto com 

outros gastos, agora serão explicitadas.  A parte de remuneração 

bancária que se gasta para pagar o benefício de pessoa idosa está 

relacionada neste programa.  A parte de processamento de dados 

está relacionada neste programa.  A revisão e auditoria estão 

relacionadas também no programa.  Os Conselheiros e a sociedade 

vão ter oportunidade de avaliar esses gastos.  Será que o gasto 
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com remuneração bancária para pagar isso é muito grande em relação 

aos gastos fins?   

Essa estrutura se mantém nos demais programas. 

O programa de atenção à pessoa portadora de deficiência 

é segundo programa do Fundo.  As ações que o compõe são  pagamento 

de benefício de prestação continuada ao portador de deficiência, o 

atendimento à pessoa portadora de deficiência, antigo PPD, 

remuneração dos agentes pagadores para essa atividade, serviço de 

concessão e cessação dos benefícios, análise da condição da pessoa 

portadora de deficiência, o serviço de perícia médica está 

relacionado aqui, serviço de concessão e cessação dos benefícios 

assistenciais e revisão e auditoria. 

No programa erradicação do trabalho infantil, estão 

relacionadas as ações de atendimento à criança e adolescente em 

jornada escolar ampliada, o atendimento socioeducativo às 

famílias, a concessão da bolsa criança cidadã, o atendimento à 

criança e ao adolescente e ainda campanha para sensibilização da 

sociedade quanto ao trabalho infantil, campanha de divulgação na 

mídia.  Essas atividades estão compondo o programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil. 

Programa de atenção à criança até 6 anos e as diversas 

ações que o compõem:  atendimento à criança de zero a 6 anos, 

atendimento à criança de zero a 6 anos em instituições de ensino. 

Programa de combate à prostituição infanto-juvenil.  

Três ações compõem esse programa, se bem que só duas efetivamente 

estejam orçadas.  Atendimento à criança e ao adolescente em 

jornada escolar ampliada e a campanha educativa de combate à 

prostituição infanto-juvenil.  Além disso, o atendimento 



 102 de 157 

socioeducativo à família, que a Secretaria de Assistência Social 

houve por bem não programar essa atividade para o ano que vem. 

Escola de qualidade para todos.  Esse programa, no 

âmbito do nosso Ministério, no Fundo Nacional de Assistência 

Social, tem como ação a participação no programa municipal de 

garantia de renda mínima.  Na realidade, esse programa é executado 

pelo Ministério da Educação.  O Ministério da Previdência e 

Assistência Social faz o repasse desse recurso, tanto orçamentário 

quanto financeiro, para o Ministério da Educação, onde o programa 

é efetivamente executado. 

O Centro de Juventude é um programa novo, a ser 

implementado a partir de 2000.  Duas ações o compõe: a capacitação 

de jovens para atuação no centro de juventude e a criação do 

centro da juventude. 

O programa de gestão de política de Assistência Social.  

Nesse programa há uma ação prevista, a de implementação de sistema 

de monitoramento e avaliação da Assistência Social. 

Nessa planilha também estão relacionados os gastos com 

a renda mensal vitalícia.  Atualmente, o programa da renda mensal 

vitalícia, apesar de seu caráter assistencial, está orçado no 

INSS.  As duas ações que o compõe são o pagamento da renda mensal 

vitalícia por idade e o pagamento da renda mensal vitalícia por 

invalidez. 

Essa nova configuração do Orçamento na Secretaria de 

Orçamento Federal e há um representante aqui da Secretaria de 

Planejamento e Avaliação, do MOG, que, junto com as diversas 

unidades setoriais vem trabalhando desde outubro/novembro do ano 

passado para implementar essa nova estrutura. 
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Na nossa avaliação, houve um avanço considerável, mas 

para possibilitar a deliberação do Conselho hoje, a apreciação dos 

valores orçados para 2000, na planilha que acabamos de ver estão 

detalhados os valores.  Para podermos comparar o orçamento de 1997 

e 1998 com o orçamento deste ano, que tem uma estrutura 

completamente distinta, na primeira página desse caderno que os 

Conselheiros receberam relacionamos o Orçamento no formato antigo, 

na medida do possível, relacionando a execução em 1997, execução 

em 1998, o que está orçado na Lei em 1999, os créditos 

suplementares que estão tramitando e que, segundo notícia que 

temos da SOF, serão atendidos em sua grande parte. Temos uma base 

de comparação para 1997, 1998 e 1999 e a proposta 2000.  Os 

limites iniciais que foram propostos, os ajustes que as diversas 

unidades fizeram nesses limites e os pedidos de expansão desses 

limites. 

No caso da LOAS, temos o valor de 1 bilhão, 239 

milhões, em 1997.  Em 1998, subiu para 1 bilhão, 638 milhões.  Em 

1999, ele deve alcançar 2 bilhões e 168 milhões, se os créditos 

forem aprovados.  Para a proposta para 2000, o que foi dado como 

limite são 2 bilhões e 304 milhões, o que já ultrapassa os valores 

de lei mais crédito de 1999, e ainda considerando os pedidos de 

expansão das unidades.  Se todos os pedidos forem aceitos, o que 

não deve acontecer, teremos um valor de 2 bilhões e 750 milhões.  

É uma evolução bem razoável dos montantes que estão sendo alocados 

no Fundo. 

Os valores variaram sensivelmente de um ano para outro.  

Os recursos disponíveis para gastos com ações do Fundo têm 

crescido.  No caso da LOAS, a evolução é explosiva:  saímos de 792 
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milhões, em 1997, estando previsto para 2000 1 bilhão e 950 

milhões.  Sair de 790 milhões para quase 2 bilhões é um grande 

passo.  Reparem que o benefício anterior ao da LOAS, a renda 

mensal vitalícia, foi concedido em 74 e em 1994, 20 anos depois, 

quando deixou de ser concedido, cerca de 1 milhão e 100 mil 

pessoas recebiam esse benefício.  A LOAS, de 1993 para cá, já 

atingiu 1 milhão.  O benefício anterior - o número de pessoas a 

serem cobertas com o antigo benefício de renda mensal vitalícia, 

que tinha características similares, era até mais elástico que a 

LOAS - demorou 20 anos para fazer o percurso que a LOAS fez em 5 

anos, de 1994 a 1999. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Isso é preocupante, sinal de 

que a miséria está aumentando. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - A conclusão é outra, e 

muito mais complexa que dizer que a miséria está aumentando. 

Se imaginar que um determinado benefício cujo teto de 

renda era 1 salário mínimo - o renda mensal vitalícia - em 20 anos 

atingiu 1 milhão e 100 pessoas, e o benefício da LOAS, cujo teto é 

um quarto do salário mínimo, demora 5 anos e atinge 1 milhão de 

pessoas... 

No caso dos serviços assistenciais, antigo LBA, são os 

três programas, API, PPD e apoio à criança carente. 

Em 1997, esses recursos eram de 304 milhões; em 98, 305 

milhões; em 99, atingirão 317 milhões, e em 2000, supondo uma 

expansão de 10% desses serviços, em relação ao determinado na NOB, 

atingiríamos 366 milhões. 
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Notem que o executado efetivamente em 1997 foram 304 

milhões; em 98, 305 milhões; em 99, 317 milhões.  O limite 

proposto pela área de orçamento foi de 311 milhões, ajustados 

pelas áreas em 308, mais um pedido de expansão de 57 milhões, 

atingiríamos um total de 366 milhões.  Esses 366 milhões têm um 

acréscimo de 10% sobre os valores desse ano.  Seria o ponto de 

partida para a mudança no critério de partilha, se isso vier a ser 

efetivado. 

O Programa Centro de Juventude, programa novo, não tem 

base de comparação nos anos anteriores.  O limite dado pela área 

de Planejamento para esse programa foi de 3 milhões, embora as 

metas previstas para serem atingidas pela Secretaria de 

Assistência Social envolvam 8 milhões e 400 mil para essa 

atividade. 

Esses 3 milhões foi o teto que o Ministério do 

Planejamento deu como trabalho para as áreas.  O projeto total, 

com todas as metas - se não me engano, seriam 300 centros da 

juventude no ano 2000 -, envolveria o gasto de 8 milhões e 400 

mil.  Se esse limite se mantiver e não se conseguir mais recursos 

além dos 3 milhões, deverá ser feita revisão das metas de 

implantação desses centros no ano 2000. 

A próxima atividade relacionada é a revisão e auditoria 

dos benefícios concedidos de acordo com a LOAS.  Existe um estoque 

um pouco inferior a 400 mil benefícios que estão para ser revistos 

ainda este ano.  Há uma verba orçada, este ano, de cerca de 19 

milhões e 400 reais para a atividade de revisão.  Infelizmente, 

essa atividade ainda não foi iniciada.  A Secretaria encaminhou um 

pedido para 2000 de 12 milhões para a auditoria ser executada.  Em 
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virtude desses 19 milhões e 400 mil orçados para este ano não 

terem sido mexidos, a área de planejamento não estabeleceu limite 

para 2000, estabeleceu, como limite, zero para essa atividade. 

A próxima atividade relacionada é o combate ao trabalho 

escravo infanto-juvenil.  Essa atividade, que gastou 15 milhões em 

1997, gastou 39 milhões em 98, deve chegar a 82 milhões em 99 - 

reparem a trajetória de evolução do gasto com essa atividade.  

Esse é um dos créditos que seguramente será aprovado no âmbito do 

Planejamento e do Tesouro Nacional.  O previsto para o ano que vem 

nessa atividade são 116 milhões.  Se acrescentarmos a esses 116 

milhões os cerca de 2 milhões e 500 mil previstos como campanha de 

esclarecimento, de sensibilização da sociedade com relação a essa 

questão, o gasto com essa atividade atingirá 119 milhões.   

A campanha educativa de combate não aconteceu em anos 

anteriores, ela aparece como novidade, com pedido extra para o ano 

2000, orçado em 2 milhões e 500 mil nessa atividade. 

Para o programa de assistência integral à criança e ao 

adolescente, o BCC, em 1997, foram gastos 82 milhões; em 98, 

chegou perto de 86 milhões, no ano de 99 essa atividade deve 

consumir 50 milhões, e, se não me engano, em virtude de um 

concurso que está sendo elaborado para escolher os melhores 

projetos - portanto, o ritmo de execução mudou -, e o pedido de 

crédito da área foi menor, esses 50 milhões são inferiores aos 85 

gastos no ano passado.  Para 2000, o pedido atinge 74,7 milhões.  

O limite SOF nessa atividade foi de 48 milhões. 

O Programa de Renda Mínima, executado pelo MEC, tem 

orçado em lei, para este ano, cerca de 100 milhões.  A execução 

deve ficar bem abaixo disso.  O que a SOF colocou como limite para 
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o renda mínima para 2000 foram 54 milhões, e o pedido de expansão 

é de 121 milhões, o que atingiria um total, incluindo o pedido de 

expansão, de 175 milhões para 2000. 

 

SÔNIA  MARIA RIBEIRO MOREIRA - Posso esclarecer uma 

coisa, para ajudar na questão do renda mínima? 

O renda mínima para 1999 tinha ficado, devido a um 

corte que houve em 98, em 54 milhões.  Por uma emenda do Deputado 

Nelson Marchezan, o programa conseguiu um adendo de 46 milhões, o 

que dá cem milhões e um pouquinho. 

No MEC, estamos trabalhando com 54 milhões, porque não 

temos certeza da liberação dos 46 milhões pelo Ministro Malan.   

Sobre os 100 milhões é que foi pedido aumento para 

2000, porque a cada ano são acrescentados ao ano que passou 

praticamente mais 700 municípios.  Para honrar os municípios que 

entrarão em 2000, houve uma projeção, estudada pelo IPEA, e 

verificou-se que a necessidade desse aumento é em razão dos 

municípios que entrarão no programa.  A expectativa é que não 

sejam apenas os do anos 98 e 99, com os quais estamos trabalhando 

este ano, haverá mais os do ano 2000 e mais alguns que podem ser 

antecipados.  Na medida em que algum município não procura o 

programa, tanto o de 98, como o de 99, recebemos uma antecedência 

dos anos 2001, 2002.  Na projeção foi considerada a idéia de que o 

aumento é em cima da expectativa da entrada dos que estão 

indicados para entrar. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Todos esses números 

foram trabalhados em conjunto com as áreas respectivas.  No caso, 
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a Secretaria de Assistência Social e a área responsável pelos 

programas.  Temos a memória de cálculo de cada uma dessas 

projeções, tanto com relação à evolução dos benefícios LOAS, como 

a evolução dos serviços, os per capitas envolvidos.  No caso do 

programa de Renda Mínima, o controle que temos, já que o programa 

é executado pelo MEC, é do repasse que fazemos para o Ministério 

da Educação.  Até ontem, já tínhamos repassado para o MEC 10 

milhões de recursos financeiros com relação a esse programa, sendo 

a execução prevista para este ano de 54 milhões.  Isso, sem 

considerar a emenda do Deputado Marchezan. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Foram passados 10 

milhões, mas já estão empenhados mais, esperando o repasse da 

Assistência Social. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O empenho está em 22 ou 

25 milhões. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Exatamente.  Inclusive os 

convênios estão esperando para ser assinados.  O que não há é o 

repasse. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - A liberação dos recursos 

é regulamentada pelo Decreto nº 3.031,  e um dos componentes da 

rede de proteção social é o Renda Mínima, que tem tido um 

tratamento privilegiadíssimo. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Exatamente. 
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FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Atualmente, o INSS está 

com o caixa zerado, deve ter perto de 100 milhões de fornecedores 

atrasados, e o Fundo deve ter hoje em caixa cerca de 50 milhões. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Mas não por culpa do 

Programa de Renda Mínima. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Estou dizendo que a  

rede de proteção social está tendo um tratamento privilegiado. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Privilegiado, não.  Tem 

tido o tratamento que deve ter, o que foi combinado, está dentro 

da lei.  O Projeto de Renda Mínima foi instituído por lei. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Se consideramos que o 

Orçamento é uma lei, o orçamento do INSS para este ano é de 1 

bilhão e 54 milhões, muito inferior ao que se gastou no ano 

passado, que foi 1 bilhão e 500 milhões.  Dentro desses 1 bilhão e 

54 milhões, o que o INSS deve receber, se nada mudar, são 700 

milhões.  Enquanto isso, a rede de proteção social foi preservada 

quase integralmente. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Graças a Deus. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Por isso que eu digo que 

houve um tratamento privilegiado. 
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SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - O que eu quero dizer, em 

primeiro lugar, é que o compromisso do Presidente tem de ser 

honrado.  Esse foi um compromisso do Presidente para a área de 

proteção social.  Então, graças a Deus estão honrando o 

compromisso.  Senão, desacreditaríamos no Presidente. 

Em segundo lugar, não podemos deixar uma coisa sem 

explicar bem, parecendo que alguém está em dívida com alguém por 

conta do Programa de Renda Mínima.  É preciso ficar claro que não 

é por causa do Programa de Renda Mínima que alguém está devendo a 

alguém.   

Quero que fique bem esclarecido aqui que o Programa de 

Renda Mínima não está tirando dinheiro de ninguém. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Eu não estou entendendo 

a posição da Conselheira, porque eu não falei isso. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - 

Proponho que a discussão fique para o final, para que não se perca 

a visão de conjunto do orçamento. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Concordo com a idéia.  A 

impressão foi de que o Programa de Renda Mínima está privilegiado, 

enquanto outros estão em débito.  Só quero deixar claro que 

ninguém tem débito por causa do Programa de Renda Mínima. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Os outros dois programas 

relacionados - geração de renda e ações sociais comunitárias -, 

tiveram execução em 97 e 98.  Existem pedidos de créditos 
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suplementares em tramitação em 99.  A SOF colocou como limite para 

2000 zero para essas duas atividades e a Secretaria de Assistência 

Social não programou gastos nessas atividades.  Essas atividades 

geralmente são objeto de emendas parlamentares. 

Estão relacionados, em separado, projetos e emendas de 

98, o que está relacionado na lei em 99, quase não está nada 

orçado em 2000, evidentemente. 

Em relação à implementação de campanha educativa de 

combate à prostituição infanto-juvenil, campanhas que vão estrear 

em 2000, existe um pedido de 2 milhões e 500 mil para essa 

atividade, embora o Ministério do Planejamento não tenha 

estabelecido limite nessa atividade, colocou zero como limite. 

Quanto ao Abrigo Cristo Redentor, nos orçamentos 

anteriores os gastos com o Abrigo apareciam misturados na 

Administração Direta.  A partir de 2000, estarão relacionados no 

Programa de Valorização e Saúde do Idoso.  Não há limite no fundo 

para essa atividade.  As unidades detalharam o gasto com o Cristo 

Redentor em 3 milhões, e uma expansão de 1 milhão e 300 mil, o que 

dá um total, para 2000, de 4 milhões e 300 mil.  Esses 3 milhões 

seriam para manutenção das atividades do Abrigo Cristo Redentor e 

1 milhão e 300 mil para reformas e melhorias no Abrigo. 

A última atividade é despesas operacionais com o 

pagamento da LOAS.  Como eu expliquei no início, a partir de 2000 

essas despesas estarão relacionadas no próprio orçamento do Fundo, 

serão discriminadas e poderemos acompanhar esses gastos.  Nos 

orçamentos anteriores, isso não acontecia.  Existe pedido de 

crédito para ressarcimento dessas despesas de anos anteriores, que 

correspondem a 154 milhões no ano de 99.  Na realidade, essas 
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despesas remontam a anos anteriores.  O pedido total  para 

pagamento dessas despesas de exercícios anteriores é de 154 

milhões.  O que está orçado para 2000 são 22 milhões, para se 

pagar as despesas com processamento de dados e remuneração da rede 

bancária para se pagar os cerca de 2 bilhões da LOAS orçados para 

2000. 

Em resumo, essa é a proposta orçamentária para 2000. 

Os Conselheiros sabem que o Poder Executivo tem até o 

dia 31 de agosto para encaminhar a proposta ao Congresso Nacional.  

Ela está nos últimos ajustes, particularmente no que diz respeito 

a essa nova estrutura, não tanto nos valores, mas principalmente 

na nova estrutura do orçamento. 

Estou à disposição dos Srs. Conselheiros para quaisquer 

esclarecimentos e para isso conto com a ajuda do Conselheiro 

Bernardo, Diretor da Área Social na SOF, e que participou 

intensamente da elaboração da proposta orçamentária para 2000. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - 

Proponho que se faça como nos anos anteriores, isto é, que a 

Comissão de Financiamento faça a análise do orçamento e veja qual 

a proposta dela, e se discuta a proposta da Comissão de 

Financiamento. A reunião da Comissão de Financiamento para isso 

aconteceu ontem. Nos anos anteriores, foi feito dessa forma, e 

creio que é a forma mais justa. 

Em primeiro lugar, agradeço ao Dr. Pompeu.  Ontem, ele 

passou a manhã inteira conosco, discutindo o orçamento para  2000.  

Hoje, ele passou o dia inteiro conosco, para apresentar o 
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orçamento.  Agora, terá de ter mais um pouco de paciência, porque 

a Comissão tem uma posição a respeito do orçamento. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Com relação a isso, 

estou sendo interrompido várias vezes pelo celular, porque o 

orçamento continua acontecendo.  Como eu falei, o INSS está com o 

caixa zerado e estamos fazendo gestões para conseguir os recursos 

necessários.  Por isso, volta e meia estou sendo interrompido pelo 

celular.  Entretanto, minha atenção está aqui na apresentação da 

proposta orçamentária. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Com 

certeza. 

Ontem nos foi apresentada a proposta orçamentária do 

ano 2000, e creio que vocês também receberam, porque eu pedi para 

distribuir a todos.  Ela tem um erro:  evolução orçamentária 

97/2003.  (Pausa.) 

Infelizmente, não foi distribuída. 

Eu gostaria de saber por que na concessão e manutenção 

do benefício LOAS consta aqui 2 bilhões, 752 milhões, 526 mil, e 

no total da planilha distribuída hoje consta 3 bilhões, 380 

milhões, 248 mil.  (Pausa.) 

Evolução orçamentária:  97/2000.  Evolução orçamentária 

97/2003.  Depois vem discriminação.  Aí vem a proposta 2000.  

(Pausa.) 

Ele já explicou:  no de hoje, já foi colocada a renda 

mensal vitalícia.   
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O estudo e detalhamento do orçamento está perfeito e 

devemos elogiar.  Agora, queríamos apresentar algumas questões com 

relação ao orçamento de 99. 

A renda mensal vitalícia não deve ser incorporada ao 

Fundo Nacional de Assistência Social.  Como o Dr. Pompeu falou, 

esse programa iniciou em 1974, muito antes da Lei Orgânica da 

Assistência Social.  Quando fizemos a LOAS, pensávamos em não 

pulverizar, que não existissem programas em vários e vários 

ministérios, mas sim haver o comando único.  Entretanto, quando 

discutimos a renda mensal vitalícia, em comum acordo com o INSS, 

chegamos à conclusão de que a renda mensal vitalícia, com a LOAS, 

foi extinta.  Mas esse benefício deveria continuar sendo de 

competência do INSS, porque já havia uma cultura, de  1974 a 1993, 

de quase 20 anos.  A LOAS era lei nova, o Fundo era novo.  Ontem, 

o Dr. Pompeu disse que a tendência da Renda Mensal Vitalícia é se 

extinguir, até porque diminuiu muito a concessão desse benefício 

de 74 para 95.  É evidente que de 74 para 93, quando foi editada a 

LOAS, já morreram muitos beneficiários.   

Achamos que não há motivo para o renda mínima sair do 

INSS.  A Comissão de Financiamento apela ao Conselho para que a 

Renda Mensal Vitalícia não venha para o Fundo Nacional de 

Assistência Social.  Isso trará problemas.  Como já temos vários 

para enfrentar, não temos condições de enfrentar um outro.  Mesmo 

o órgão gestor  - e não é o Fundo Nacional que vai gerir -, a 

SEAS, não teria a menor condição de estar assumindo essa 

responsabilidade.  Então, que a Renda Mensal Vitalícia permaneça 

no INSS, até sua completa extinção. 
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Não haveria nenhum benefício aos beneficiários da 

Assistência Social se a Renda Mensal viesse para o Fundo.  Esse 

benefício é dado a quem de direito e acabou, não tem mais 

expansão, não pode ser dado a mais ninguém.  Se morreu o 

beneficiário, não pode ser passado para outro o benefício.  

É um benefício extremamente importante, deve ser 

mantido, e creio que deve ser discutido o Renda Mensal Vitalícia, 

porque atinge uma população que o Programa de Benefício de 

Prestação Continuada não atende, e até porque o per capita é 

diferente, passa de um salário mínimo para um quarto de salário 

mínimo.  Se fosse estipulado que um salário mínimo fosse dado para 

o benefício de prestação continuada e pudesse juntar os dois, 

seria ótimo.  Como não pode, por causa do impacto econômico, não 

há por que a Renda Mensal Vitalícia passar para o Fundo Nacional 

de Assistência Social. 

Em relação à pulverização, não contestamos o Programa 

de Renda Mínima no MEC, que veio depois da LOAS.  

Retirando-se do Fundo a Renda Mensal Vitalícia, temos 

novamente o quadro apresentado ontem, isto é, ficaria com 2 

bilhões, 752 milhões, 526 mil, contra os 2 bilhões, 322 milhões, 

811 mil de 1999.  Teria a mais 18,6% em relação a 99. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O que foi distribuído 

aos Conselheiros não inclui a renda mensal vitalícia.  A Renda 

Mensal Vitalícia está relacionada como extra, para os Conselheiros 

tomarem conhecimento dos números, na relação de todos os programas 

detalhados. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - A confusão está surgindo porque 

no extra foi colocada a Renda Mensal Vitalícia, e encabeçada com o 

título Fundo.  Quando termina, fala em subtotal, depois soma com a 

renda e temos o total. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O subtotal é só do 

Fundo.  Na primeira parte estão os 2 bilhões, 752 milhões, que 

fecha com o subtotal. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Como deu um subtotal, ficou 

parecendo que o Fundo iria até o final.  Há o total do Fundo e o 

total do Renda Mensal. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - O 

que está proposto no Fundo são 2 bilhões, 752 milhões, 526 mil, um 

total de 18,6% a mais que 99, considerando 99 já com a 

suplementação. 

Não concordamos que a Renda Mensal Vitalícia saia do 

INSS.   

Sobre as demais ações, concordamos com o orçamento para 

o idoso, com restrições.  A restrição é porque a idade do idoso, 

em 2000, seria 65 anos, e aqui foi considerada apenas a idade de 

67 anos.   

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - A projeção seguiu uma 

outra sistemática.  A projeção do valor do idoso, o pagamento da 

LOAS, seguiu a sistemática de se acompanhar a evolução mês a mês 

do quantitativo de idosos nas diversas Unidades da Federação.  A 
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taxa média de crescimento mensal da despesa com LOAS é algo 

superior a 1,5%.  Foi feita projeção admitindo-se crescimento de 

1,5%.  Com esse crescimento, chegou-se a esse valor.  Como está em 

vias de se realizar a revisão dos benefícios concedidos pela LOAS, 

temos a expectativa de que esse valor seja até reduzido.  São 

cerca de  380 mil benefícios a serem revisados, para ver se se 

enquadram nos critérios de renda e de deficiência física, 

particularmente deficiência física.  São 380 mil benefícios que 

estão sub judice, digamos assim, na mira dessa revisão.  Pela 

nossa expectativa, esse valor pode até ser menor.  Se não for 

feita a revisão e continuar no ritmo de hoje, avaliamos que 

chegaria a essa posição que consta aí.  Inclusive, nossa previsão 

da SPOA, no Ministério, foi um pouco superior à projeção feita 

pela Secretaria de Assistência Social, deu uma ligeira diferença, 

e aí adotamos o valor da projeção do Ministério. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Nós 

concordamos com a projeção do Ministério.  Apesar de você dizer 

que é 1,5% a mais, o problema é que ninguém sabe qual o número de 

idosos de 65 a 67 anos que teriam direito a esse benefício em 

2000, de acordo com a LOAS. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O IPEA, o IBGE têm 

projeções sobre isso. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Mas 

isso foi feito levando em consideração a idade de 65 anos? 
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FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O do IPEA sim.  Os 

números do IPEA que serviram de base para o trabalho do Ricardo 

Paes de Barros foi com a idade de 65 anos. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - 

Retiro, então, minha observação.  Mas lembro que ontem não foi 

dito isso. 

Há outra questão.  Você falou que será feita uma 

revisão que pode diminuir o número de idosos ou o de portadores de 

deficiência.  Sobre isso, quem trabalha na ponta  - e eu trabalho 

na ponta -, sabe perfeitamente que é o contrário, isto é, o número 

de pessoas idosas que procuram e não recebem o benefício é 

extremamente maior. 

Sobre o portador de deficiência, o decreto que 

regulamenta a matéria penaliza os portadores de deficiência, 

porque só se aceita o portador de deficiência profundo, e isso não 

consta da LOAS.  O José Carlos falou muito sobre isso.  Assim, a 

demanda seria maior.  Em princípio, concordamos com 1.929 e 

retiramos a ressalva, porque você afirmou que a idade é  65 anos. 

Outra questão é com relação à falta de aumento do per 

capita.  Você falou que não analisaram o problema com um per 

capita maior.  Essa ressalva fazemos:  17 reais é um per capita 

muito baixo, mesmo com o co-financiamento do Estado e do 

município. 

A SEAS fez uma proposta, que o Ministério não acatou, é 

a que se refere a grupos de risco.  O que entendemos por grupo de 

risco é o problema da seca, das enchentes etc.  Não há um centavo 

para isso em um país que está vivendo uma das maiores secas da 
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história.  Minha cidade tinha água mineral na torneira, e hoje 

passa 6 dias sem água e 1 dia com água.  É uma das maiores secas 

que este país já viveu e não há um tostão para isso.  Eu 

solicitaria que fosse incorporada a atenção para grupos de risco.  

Há secas e há enchentes, que também prejudicam. 

Outra questão que analisamos foram os programas sem 

orçamento, como o geração de renda e o enfrentamento à pobreza.  O 

geração de renda, como diz o nome, dá condições a que a pessoa 

carente tenha habilidade mínima para ganhar algum dinheiro.  Se se 

tira esse programa, sacrifica-se muito a população.  Dizem que o 

geração de renda existe no Ministério do Trabalho e sobre isso eu 

gostaria de ouvir o Gilson.  Eu estive analisando esse programa no 

Ministério do Trabalho e sei que não atinge a população carente.  

Outro ponto é que ele estaria fora do controle social, fora do 

Fundo etc.  Portanto, acho que não existe nenhuma justificativa 

para tirar o geração de renda. Não sei quem o tirou, se foi a SEAS 

ou o Ministério.   

Sobre o Programa de Garantia de Renda Mínima pedimos, 

Sônia, que haja um controle social maior por parte do CNAS.  Não 

sei como isso poderia ser feito, mas poderíamos discutir 

posteriormente.  Concordamos com o orçamento destinado a esse 

programa. 

Finalizando, consideramos a remuneração de agente 

pagador, de serviço de processamento de dados, serviço de 

concessão e cessação de BPC etc. são atividades-meio.  Concordo 

plenamente em dar a transparência para esses dados, para que a 

sociedade os conheça.  Acho ótimo, maravilhoso, nota dez, mas não 

deve estar no Fundo Nacional de Assistência Social.  
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Historicamente, no Fundo Nacional de Assistência Social - e a LOAS 

só não coloca atividade-fim, mas coloca quase isso − haveria apenas 

os benefícios que atingissem os beneficiários e isso é exatamente 

o que o Fundo Nacional de Assistência Social deve conter.  

Portanto, aprovamos os 2 bilhões, 752 milhões, 526 mil reais de 

orçamento, a não ser com essas pequeníssimas ressalvas, em razão 

de um orçamento tão grande.  Aliás, ressalvas, caso vocês não as 

incorporem no orçamento, porque já retiraram a Renda Mensal 

Vitalícia.  Falta incorporar a atenção ao grupo de risco, os 

outros programas zerados e que não façam parte do FNAS os gastos 

com atividades-meio.  Elas podem fazer parte da SEAS, do órgão 

gestor, mas não do órgão fiscalizador.  Até porque não teríamos 

condições de fiscalizar algo que está no Fundo.  Como teremos 

condições de fiscalizar, com todas as atribuições que temos, como 

anda a remuneração dos agentes, o serviço de processamento, o 

serviço de concessão e cessação?  Não teríamos condições de 

acompanhar isso. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Faço ainda duas 

ressalvas, com relação à apresentação inicial do Orçamento. 

Os senhores devem ter reparado que na ação atenção à 

pessoa portadora de deficiência não existe nenhuma ação, no 

programa, com relação à recuperação, à reabilitação dessas 

pessoas.  Foi definido, no âmbito da SEAS, em várias discussões, 

inclusive com o Ministério do Planejamento, que havia necessidade 

de se estabelecer uma ação com esse objetivo:  o da reintegração 

da pessoa portadora de deficiência, passando pela reabilitação. 



 121 de 157 

A Secretaria está trabalhando na formulação dessa ação.  

Então, uma das ações que ainda deve compor esse programa de 

atenção à pessoa portadora de deficiência, portanto, este 

orçamento, seria a de reabilitação. 

Outro detalhe, que não está contido nessa planilha que 

receberam, e é essencial os Conselheiros tomarem conhecimento, é 

que ainda existe, no âmbito da Administração Direta, um programa 

relacionado à Assistência Social:  a gestão da Política de 

Assistência Social.  Embora esteja relacionada na Administração 

Direta, é uma ação essencialmente relacionada ao Fundo.  Os 

valores orçados para 2000, nesse programa de gestão de Política da 

Assistência Social e alocado na Administração Direta, são 

compostos por duas ações:  formulação de políticas na área de 

Assistência Social, que seriam estudos realizados, contratação de 

consultorias para realização de estudos etc., e a capacitação de 

conselheiros, gestores e técnicos de Assistência Social.  Está 

prevista a capacitação de cerca de 60 mil pessoas, incluindo 

conselheiros, gestores e técnicos de Assistência Social.  A verba 

orçada para essas duas atividades é de 3 milhões e 200 mil reais.  

Então, ainda existem 3 milhões e 200 mil reais, alocados na 

Administração Direta, diretamente relacionados à atividade do 

Fundo. 

Hoje, na parte da manhã, tivemos vários exemplos da 

necessidade disso. 

Outro esclarecimento que eu queria dar diz respeito ao 

fato de as atividades de remuneração bancária, serviço de 

processamento de dados estarem relacionadas no Fundo não significa 

que elas estejam competindo por recursos com as atividades que 
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seriam mais rigorosamente chamadas de atividade-fim.  Os recursos 

orçados para pagamento de benefícios, que os cidadãos irão 

receber, não estão competindo com os recursos da remuneração 

bancária, com os recursos do serviço de processamento de dados.  

Nos orçamentos anteriores, eles estavam embolados na Direta.  

Agora, o que está na Direta com relação à Assistência Social são 

essas duas atividades que relacionei:  capacitação de RH para 

gestão da política de Assistência Social e a formulação da 

política.  Antes, esses recursos estavam embutidos no orçamento, 

ou estavam sendo custeados no orçamento do INSS e depois reposto 

por convênio para a Secretaria.  É importante, portanto, deixar 

claro que eles não estão competindo com recursos.  O fato de 

estarem aí relacionados facilita a visibilidade do Conselho e da 

sociedade sobre essas despesas.  Se eles estivessem relacionados 

em outros lugares, e por acaso, por distorção total, pagássemos 1 

milhão para a rede bancária para cada 1 milhão que se pague ao 

cidadão carente, isso não estaria evidente para o Conselho. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) Com a palavra o 

Conselheiro César. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Queria apresentar algumas 

dúvidas com relação ao Orçamento. 

Em primeiro lugar, vejo nessa programação novas 

campanhas educativas de combate à prostituição infanto-juvenil. 

Como também sou Presidente do Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente, sei que o Conselho Nacional do Ministério da Justiça 

tem no seu orçamento - pelo menos tinha em 98 e 99 - recursos para 
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essas campanhas educativas, inclusive na área da prostituição 

infanto-juvenil.  Então, minha primeira pergunta é se houve 

preocupação de fazer essa compatibilização, para evitar a 

duplicidade de recursos.  Havendo duplicidade de recursos e o 

programa já existir no Conanda, esse recurso poderia ser destinado 

a outros programas assistenciais. 

A segunda questão, creio que a Fátima já falou sobre 

ela, é sobre a falta de recursos para o programa de enfrentamento 

à pobreza.  A LOAS deixa muito claro que tem de haver articulação 

das demais políticas públicas com o programa de enfrentamento à 

pobreza.  Na realidade, quando pensamos em medidas de promoção 

dentro da Assistência, é fundamental o programa de geração de 

renda.  Inexplicavelmente, não há recursos previstos na área de 

enfrentamento à pobreza, basicamente na área de geração de renda. 

Outro ponto se refere mais a uma tentativa de 

explicação da minha intervenção, quando falou no aumento do 

benefício da prestação continuada.  Nós beneficiamos, com o 

benefício de prestação continuada, as famílias consideradas no 

nível de indigência, ou seja, cuja renda per capita familiar é 

inferior a um quarto de salário mínimo.  Estamos aumentando, 

significativamente, todo ano o atendimento de famílias cuja renda 

familiar é inferior a um salário mínimo, isso pode ser um 

indicador extremamente perverso de que a economia está aumentando 

o nível de miseráveis, de indigentes.  Essa preocupação com 

auditoria é válida, pode ser que esteja havendo facilidades 

irregulares, mas esse é um problema preocupante.  A utopia que 

devemos construir é no sentido de que esse programa tenha uma 

curva decrescente e não uma curva crescente.  Na medida em que a 
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população aumente seu nível de renda, seu bem-estar social, 

obviamente isso deve ser reduzido, até com a auto-extinção.  É 

preciso criar a utopia no sentido de que isso não permaneça no 

tempo. 

Se considerarmos 1 milhão e pouco de famílias, em nível 

de indigência, para uma população nacional de aproximadamente 30 

milhões de famílias, estamos admitindo que 4% das nossas famílias 

são indigentes.  Mas esse indicador é muito mais grave, porque não 

podemos admitir que 100% das famílias tenham portador de 

deficiência ou tenham idosos acima de 67 anos.  Se considerarmos 

só as famílias com idosos acima de 65 anos e portador de 

deficiência, isso vai ser reduzido para 10% e esse percentual vai 

passar para um valor de mais de 20% da população brasileira em 

estado de indigência.  Esse é um dado preocupante, que creio que 

merece uma profunda reflexão do Conselho Nacional de Assistência 

Social sobre esse aumento, muito grande, dos benefícios que 

refletem o nível de pauperização da família brasileira. 

Quando eu falei em preocupante, foi por causa dessa 

reflexão. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - O Conselheiro César fez 

um questionamento a respeito da verba para campanha de 

sensibilização de combate à prostituição.  Exatamente para atender 

a essa preocupação do senhor foi feito esse novo orçamento, para 

ver que tudo o que é relativo ao combate à prostituição infanto-

juvenil estará evidente aqui.  Não haverá nenhuma verba escondida 

no Ministério da Justiça, no Ministério do Planejamento ou em 

outro ministério qualquer. 
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A respeito da preocupação sobre os grupos de risco, 

mencionada pela Conselheira Fátima, pessoal passível de ser 

atingido ou pela seca ou por enchentes, com certeza esse tipo de 

atividade está previsto no Orçamento, só que deve estar alocado na 

Defesa Civil.  As enchentes passam por cima de ricos e pobres, e a 

Assistência Social está mais focada no carente. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Permita-me uma interrupção.  A 

NOB diz que também é atribuição da Assistência Social a atuação em 

casos emergenciais, o que inclui esses casos de risco:  seca, 

enchente etc.  Está na Defesa Civil, mas deveria entrar no 

orçamento da Assistência Social, na medida em que a LOAS e a NOB 

deixam muito claro que ações emergenciais se caracterizam como 

ações de Assistência Social. 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - É preciso ter alguns 

cuidados quando se trata de grupos de risco.  Primeiro, é preciso 

separar o que é risco factível do que é extemporâneo, aquilo que é 

acontecido e extemporâneo, como calamidade, desabamentos etc.  

Esse tipo de risco acidental, decorrente de seca, enchente, caída 

de encosta, isso tudo é regulamentado em lei específica, que é a 

Lei da Defesa Civil, lei que inclusive estabelece quais as 

competências de municípios, Estados e União.  Esse é o primeiro 

ponto. 

Nada impede, em relação aos grupos de risco, que o 

Conselho passe a ver também, não no aspecto pontual daquilo que é 

extraordinário, mas o aspecto estrutural, o que é a priorização 
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das ações de relação à infra-estrutura, que são ações básicas 

principalmente na área de saneamento e habitação. 

Nada impede que o Conselho tenha acesso às questões de 

política de saneamento e habitação, relacionadas aos principais 

riscos.  Excluídos os riscos que mencionei, de catástrofes, 

tratados em legislação específica. 

Em que pese a excelente apresentação do Pompeu, eu 

queria dar alguns esclarecimentos adicionais, que podem ajudar a 

entender um pouco a modificação de como isso se processa no 

orçamento e no próprio plano. 

O primeiro é o aspecto da gerência, não abordado pelo 

Pompeu. 

Para cada um desses programas  - valorização e saúde do 

idoso - que passam a ser apontados no orçamento,  haverá uma 

gerência específica, com uma pessoa denominada para gerência 

específica desses programas.  No caso da gerência de valorização e 

saúde do idoso, como é um programa multissetorial, ou seja, não é 

um programa do Ministério da Previdência e Assistência Social, mas 

programa de governo, todas as ações do Ministério da Saúde 

relacionadas ao idoso, inclusive vacinação de idoso, com 

antitetânica, antigripal, enfim, todas as ações do Governo 

relacionadas ao idoso constarão do programa.  Os programas perdem 

a cara normal do orçamento onde se via o Ministério e o que ele 

faz.  Hoje se vê o programa, o que se faz e quem faz - o quem faz 

está ao lado. 

Em relação ao Programa de Renda Mensal Vitalícia, 

quando a Conselheira diz que não há ganho em se trazer o gasto 

para o Fundo Nacional de Assistência Social talvez não haja ganho 
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real operacional em trazê-lo para o Fundo.  Mas o grande ganho 

subjetivo para trazê-lo para um programa de Assistência Social é 

evidente.  Os orçamentos são restritos.  Trabalhamos com sérias 

restrições orçamentárias.  Na medida em que se consegue trazer 

para o orçamento da Assistência Social uma ação que é decrescente 

em seu valor, até por um fator desagradável - o fator morte -, 

automaticamente, quando morre um beneficiário da renda mensal 

vitalícia, como já há um patamar de recursos destinados a esse 

programa, infelizmente eu tenho de dizer que, a partir desse 

tempo, passa-se a contar com um adicional, um delta que será 

revertido aos programas de Assistência Social, e é essa a posição 

que se quer,  ao se agregar o Programa de Renda Mensal Vitalícia, 

que cai cerca de 5 milhões de reais por mês.  Então, só no Renda 

Mensal Vitalícia, estamos falando em 60 milhões de reais/ano de 

queda. 

É preciso também tomar cuidado quanto ao conteúdo 

programático.  E aí falo especificamente da SEAS em relação ao 

Fundo.  Em que pese termos falado, na última reunião que tivemos 

com o pessoal da Previdência, na última hora, é preciso ver com 

bons olhos a questão da LOAS.  É preciso ver com olho muito 

aberto.  Todos reconhecemos a LOAS como um dos benefícios mais bem 

aplicados, é o pagamento de uma dívida social.  Mas também é 

preciso ter em mente que nem todos os que recebem esse benefício 

são merecedores dele.  Daí a revisão desses benefícios ser 

essencial, até para que se dê margem a que as pessoas que têm esse 

benefício o tenham por merecido direito. 

Concordo com a Conselheira que deve haver muita gente 

por receber o benefício, mas tenho certeza, pelas pesquisas de 
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amostragem feitas, que em certos municípios há fraude de 60% na 

concessão do benefício. 

A ação de revisão da LOAS é importante, até para dar 

credibilidade à concessão do benefício. 

Por outro lado, no conteúdo programático chamamos a 

atenção do Ministério de que é preciso dotar alguma coisa em 

conjunto com a LOAS que habilite, principalmente o deficiente, a 

sair da situação de dependente do benefício.  É necessária uma 

ação concreta para o beneficente sair do benefício, tanto pela 

habilitação, quanto pela própria elevação da sua renda. Sobre 

isso, estamos dispostos a conversar, inclusive a intermediar as 

conversas com o Ministério do Trabalho e com outras esferas de 

Governo que tratam do mesmo problema, que trabalham com a geração 

de emprego e renda. 

Por último, é preciso também colocar alguns pontos em 

seus lugares.  Louvo a posição da Conselheira no que se refere à 

geração de renda.  Temos de ter realmente políticas de geração de 

renda.  Mas também é preciso reconhecer que os recursos alocados 

no Orçamento para geração de renda no âmbito do Fundo são 

decorrentes de emenda, que, na maior parte das vezes, não temos 

nem projeto para chamar aquilo de projeto de geração de renda.  Ou 

seja, os projetos não têm substância para geração de renda.  Pode 

ser que a Secretaria tenha conhecimento disso, mas eu não tenho 

conhecimento de nenhuma estrutura de política de geração de renda 

para carente no âmbito da SEAS ou do Ministério. Os programas que 

o Governo tem de geração de renda e de apoio à geração de renda 

para carentes estão situados principalmente na área da 

agricultura, com o Pronaf, Procera e outras linhas de crédito, mas 
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não temos conhecimento de nada estruturado no âmbito da geração de 

renda a não ser nas esferas estaduais e municipais.  No âmbito 

federal, não tenho conhecimento ainda. 

Em relação aos grupos de risco, acredito no trabalho do 

Conselho no sentido de influenciar as entidades do Governo Federal 

que tratam principalmente das políticas voltadas para o saneamento 

básico, contam com representantes no Ministério da Saúde; no 

aspecto educacional, conta com representante do Ministério da 

Educação, e a Presidência da República, na área de habitação e 

saneamento.  É importante que se mostre essa visão espacial e da 

infra-estrutura para o grupo de risco. 

Por último, queria falar um pouco a respeito do 

Programa de Renda Mínima.  Para implementar este programa - posso 

estar enganado, porque faz muito tempo que li sua estrutura -, 

pelos levantamentos do IPEA, à época em que li, com todas as 

condições de colocar em dia, seriam necessários recursos da ordem 

de 3 bilhões de reais, dos quais 50% seriam da União, portanto, 1 

bilhão e meio de reais.  É preciso ter cuidado para tocar essas 

ações de renda mínima, é preciso fazer uma avaliação concreta do 

que significa esse Programa de Renda Mínima.  Se não me falha a 

memória, para implementar essas ações em nível de alguns 

municípios, o Governo Federal já teve de abrir mão de determinado 

tipo de contrapartida, que era em espécie e agora passou a ser 

também em serviços e outros componentes.  

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Agora não, desde o 

começo. 

 



 130 de 157 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Hoje, a maior parte 

das contrapartidas pode ser em serviços e outros.  Não estamos 

mais complementando a parte do município com renda, e sim usando 

recursos de outros programas.  É preciso tomar algum cuidado com 

essas programações que se iniciam.  Costumamos dizer que lá no 

Ministério da Saúde querem substituir o leite por nutriente e não 

conseguem, porque todo o mundo já quer o leite.  Repito, é preciso 

tomar cuidado com a avaliação desses programas, porque estamos 

falando de um universo de gente muito grande, e a responsabilidade 

de tomar essas decisões também será muito grande. 

Posso me comprometer a mandar para os senhores as ações 

dos demais órgãos que compõem esses programas.  Aqui só viram as 

ações que compõem esses programas da parte do Ministério da 

Previdência Social.  Poderão observar que para o idoso aparecerão 

muito mais recursos do que normalmente se pensa que se gasta com 

ele.  Para a mulher, também aparecerão muito mais recursos do que 

o que se imagina.  O mesmo acontecendo com criança.  E aí os 130 

bilhões que o colega se referiu hoje pela manhã começam a ficar 

mais claros, aparecem de forma mais nítida.  E é isso que se quer. 

Quanto à proposição das atividades-meio, é óbvio que 

seria uma maravilha se quiséssemos simplesmente tratar só dos 

paraísos, mas infelizmente temos de tratar dos infernos também.  

Administrar a Casa é uma das responsabilidades de todos nós.  A 

colocação dos recursos de atividades-meio no Fundo de Assistência 

Social foi decisão bem amadurecida.  Sabemos que, inicialmente, a 

Secretaria terá alguns problemas para implementar esses 

pagamentos, mas acredito que com a ajuda do próprio INSS e da 
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Administração Direta do Ministério não haverá grandes riscos de 

que isso tenha qualquer solução de continuidade. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheiro João, 

esta presidência se sente feliz com sua participação.  Agora, se 

V.Sa. puder nos ajudar e participar com essa mesma ênfase na 

Comissão, resolveria vários problemas aqui no Plenário.  V.Sa. é 

profundo conhecedor da matéria.  As comissões se reúnem um dia 

antes da reunião do Plenário.  Estou pedindo isso até como 

auxílio, porque muitos dos pontos levantados pela Conselheira 

Fátima não teriam sido apresentados se V.Sa. estivesse participado 

da reunião da Comissão.  Se V.Sa. não puder comparecer à comissão, 

continue comparecendo às reuniões e participando, como fez hoje.  

Para mim é um seguro V.Sa. questionar e abordar as questões 

orçamentárias, mesmo porque representa o Ministério pertinente. 

Quanto às outras informações, tudo o que quiser mandar 

para o Conselho será bem-vindo.  Cada representante aqui, tanto da 

sociedade civil como do Governo, pertence a uma área determinada:  

o Conselheiro Gilson é do Ministério do Trabalho; eu, da SEAS; 

Eurídice, da Fazenda.  Todos nós temos de fazer a junção das 

coisas.  Infelizmente, o Conselho funciona basicamente, de acordo 

com o Regimento - e ao final darei informes sobre isso -, nas suas 

comissões.  Quem não participa dos trabalhos das comissões, de 

certa forma está prejudicando o Plenário.  Isso é assim em todo 

pleno do mundo, desde a Ásia, até América, Europa e no Brasil 

também. 

Com a palavra o Conselheiro Gilson. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Inicialmente, eu queria me 

desculpar por não ter participado, no dia 9 de agosto, da reunião 

da Comissão de Financiamento.  Estive verificando e não recebi a 

convocação para a reunião.  O fax que chegou para mim tratava 

apenas da convocação da reunião de hoje. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A presidência 

pede desculpas a V.Sa. e à Conselheira Eurídice, que disse que não 

recebeu também.  Creio que o João também não deve ter recebido. 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Eu queria fazer um 

adendo.  Eu tomei o cuidado de telefonar ontem para o Conselho 

para perguntar o horário da reunião da Comissão de Financiamento, 

e fui informado que era as 10 horas.  Mas como meu nome não estava 

na lista e eu não poderia opinar, fiquei trabalhando. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vou organizar 

melhor isso.  Perdoe-me, Conselheiro. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - A partir do pronunciamento do 

Conselheiro João, eu queria levantar aqui uma dúvida de base a 

respeito do orçamento.  Eu pediria ao Dr. Pompeu que me explicasse 

a minha dúvida.  O que de fato está sendo proposto aqui:  a 

proposta das unidades ou a proposta com a expansão?  Lendo o 

documento, fica parecendo que as unidades estão querendo alguma 

coisa e tem uma expansão que alguém estaria propondo.  Essa é a 

primeira dúvida, e eu pediria que o Dr. Pompeu a esclarecesse 

depois. 
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A segunda questão é que o orçamento de 99 está colocado 

como 2 bilhões, 168 milhões, 457 mil reais, isto é, a previsível 

execução orçamentária.  Isso significa uma suplementação, em 

relação à lei, de 727 milhões de reais. 

Neste caso, eu queria cumprimentar e felicitar a área 

que está na expectativa desse crédito suplementar, porque isso 

significa 50% do que está na lei.  Eu acho realmente fantástico.  

Teremos 50% a mais no orçamento da Assistência Social para 1999.  

Minha dúvida é saber se isso é viável ou se é apenas um sonho.  

Essa a segunda dúvida. 

Minha terceira dúvida é a seguinte:  suponhamos que o 

orçamento de 99 seja de 2 bilhões e 168 milhões.  Vamos dizer que 

sobre esse valor tenhamos uma inflação de 10% - e não queremos que 

haja 10% de inflação.  Isso elevaria a correção desses 2 bilhões, 

168 milhões para 2 bilhões e 300 milhões, ou um pouco mais.  Vamos 

raciocinar grosseiramente, só para justificar meu argumento.  Hoje 

de manhã, chegamos à conclusão de que se conseguíssemos mais 100 

milhões para a rede SAC, conforme a exposição feita pelo IPEA, 

haveria um passo significativo.  Isso daria um orçamento, em 

relação ao de 1999, de 2 bilhões, 484 milhões, conta que eu fiz 

aqui, corrigindo com 10% de inflação e mais os 100 milhões para a 

rede SAC.  Esses 2 bilhões e 752 milhões parecem um número 

completamente sem sentido, não estou conseguindo entendê-lo.  Se 

estamos discutindo por 100 milhões a mais, que, segundo o IPEA, 

poderia eventualmente sugerir como suplementação, como vamos falar 

em  2 bilhões e 752 milhões?  Parece-me que esse número precisaria 

ser explicado. 
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No meu entender, temos uma dúvida a respeito dessa 

proposta orçamentária.  Eu não gostaria de repetir aqui o que já 

aconteceu neste Conselho, isto é, aprovar um número de 3 bilhões e 

200 milhões, em um determinado ano, e depois vir apenas 1 bilhão e 

500 milhões.  Pelas conversas que tivemos hoje, se o orçamento 

chegasse a 2 bilhões, 484 milhões  - na hipótese de que este 

orçamento de 1999 será de 2 bilhões, 168 milhões, na execução 

orçamentária -, já teríamos um ganho extraordinário, porque 

estamos tendo mais 100 milhões para a rede SAC.   

Por enquanto, eu faria esses questionamentos.  Depois, 

ainda tenho outras observações a fazer. 

 

FRANCISCO JOSÉ POMPEU CAMPOS - Quanto à primeira 

questão, o significado da coluna proposta das unidades e expansão, 

isso veio da própria lógica da implantação do novo orçamento. Vou 

dar um exemplo para ficar mais claro.  Uma atividade como, por 

exemplo, o pagamento da LOAS, especificamente o benefício de 

prestação continuada, no novo orçamento está aberta e foi 

decomposta em duas atividades, uma para idoso; outra, para 

portador de deficiência.  Existe um sistema de computação para 

cada área, para cada setor, para pegar esses dados das unidades e 

comunicá-los para a área de Orçamento.  O limite SOF, limite 

imposto pela área de Orçamento, vem de considerações fiscais, 

expectativa de arrecadação, construção do cenário macroeconômico 

etc.  Esse limite é dado em função disso.  Estamos fazendo o 

orçamento e o que se espera arrecadar, se tudo der certo, é o que 

está aí no limite.  Mas a SOF estabelece limite para cada uma das 

atividades com base na série histórica.  No caso de uma atividade 
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que está sendo dividida em duas novas, não existe série histórica.  

Então, que fez a SOF?  Pegou o valor antigo, alocado para a LOAS, 

e dividiu em dois, um pedaço para o portador de deficiência, e 

outro pedaço para idoso.  No caso da área do Orçamento, orçamento 

do Fundo e áreas setoriais, pegaram esses limites dados pela SOF 

só para efeito de sistema e corrigiram esses valores.  Então, a 

área sabe quanto é para idoso e quanto é para deficiente.  Nós 

temos essa informação, embora a área de Planejamento não tenha.  

Repare que os totais do limite SOF e do limite proposta da unidade 

são idênticos.  O total do limite SOF é 2 bilhões e 304 milhões;  

a proposta da unidade, 2 bilhões e 304 milhões.  Essa proposta de 

unidade é uma questão de ajuste interno, para fazer esse ajuste 

fino do qual só a área do setor geral é capaz, porque a área do 

setor central não era capaz, nesse primeiro momento, porque não 

existe série histórica. 

Na coluna de expansão está colocado aí o pedido de 

orçamento extra para a SOF, em termos de expansão das metas.  Esse 

limite foi estabelecido com determinadas metas físicas.  A 

proposta de unidade, com a mesma meta física.  Se há aumento de 

meta física, aumento de gastos ou expansão, está contido na coluna 

de expansão.  Aí fica explicado o que é o limite SOF e o que é 

proposta da unidade. 

Em relação ao orçamento de 1999, reparem que o volume 

de crédito suplementar é muito alto.  Para um orçamento de 1 

bilhão e 600 milhões, há crédito suplementar de 700 milhões, quase 

50% de crédito suplementar.  A proposta inicial de orçamento, a 

lei, foi feita no osso, para todas as unidades.  Como eu disse 

aqui, existem pedidos de crédito suplementar no órgão central de 
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Planejamento de todas as áreas.  Foram tratados com especial 

deferência os pedidos de crédito suplementar na área da rede de 

proteção social.  Então, os 700 milhões pedidos foram para 

recompor o orçamento, que realmente estava no osso, preservando 

todas as metas atingidas na área de proteção social. 

Vou dar um exemplo.  No trabalho infantil  - e no 

detalhamento pode se ver isso -, a execução de 1998 foi na base de 

30 milhões.  O limite para 1999 foi de 30 milhões.  Agora, no 

combate ao trabalho infantil, em dezembro do ano passado, em 1998, 

estava sendo atendido um determinado número de crianças - chegava 

na faixa de 100 mil crianças - e se elas continuassem sendo 

atendidas até o final de 1999, seriam gastos 82 milhões. Apesar de 

terem sido gastos 30 em 1998, para manter o nível de atendimento 

em dezembro de 1998, já implicaria em 82 milhões em  1999.  A SOF 

aceitou isso.  Eram 30 milhões no orçamento inicial, porque o 

gasto anterior havia sido 30 milhões.  Como o gasto subiu para 82 

milhões, ela aceitou esse crédito suplementar de 52 milhões. 

Agora, o grande componente desses 700 milhões é com 

relação ao benefício LOAS.  Havia sido feita uma projeção, em 

meados de 1998, com relação aos gastos de 1999, onde estava 

embutida a revisão da LOAS.  Esperava-se já para este ano ter 

gasto alguma coisa pouco superior a 1 bilhão - e estava orçado 1 

bilhão e 500 milhões na lei.  A revisão não aconteceu e temos a 

expectativa de chegar ao final deste ano já gastando quase 1 

bilhão e 600 milhões de reais.  Esse crédito de 430 milhões é só 

por causa da LOAS, porque a revisão não foi feita.  Se a revisão 

tivesse sido feita, talvez não houvesse necessidade desses 400 

milhões. 
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Em relação à inflação  - e o senhor falou em uma 

inflação de 10% -, a meta prevista para este ano é 10%.  Para o 

ano que vem, é menor.  Neste cenário macroeconômico usado para 

definir tantos limites quanto a expectativa de evolução das 

despesas, por estes cálculos está embutida uma determinada 

expectativa de inflação. Assim, se houver uma inflação de 10% no 

ano que vem, isso não significa que esses valores devam ser 

sensivelmente mudados, porque está embutida uma determinada 

perspectiva de inflação.  Se essa expectativa for de 5% e houver 

15% de inflação, esses números terão de ser revistos.  Mas se no 

ano que vem a inflação estiver dentro do esperado, esses números 

não devem ser sensivelmente revistos. 

Creio ter respondido a suas perguntas. 

Para termos idéia de evolução dessas despesas, desses 2 

bilhões e tanto, 500 milhões são basicamente com LOAS, na 

expectativa de que o ritmo aconteça na situação de hoje.  Se 

houver uma revisão, isso pode ser sensivelmente revertido. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima, por 5 minutos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ontem, a Comissão 

de Financiamento ficou o dia inteiro estudando o orçamento.  Na 

parte da manhã, com o Dr. Pompeu;  à tarde, com o Dr. César.  

Então, acho mais que justo que se fale o que lá foi discutido. 

Faço minhas as palavras do Presidente e gostaria muito 

que o ilustre Conselheiro João participasse das próximas reuniões 

da Comissão, porque irá enriquecê-la muito. 
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O orçamento é composto de números e nós lidamos com 

pessoas.  Temos de ter um balanceamento entre os números e o que 

eles significam com relação às pessoas.  Por exemplo, foi dito 

aqui que os programas do Governo têm de ser divulgados.  Concordo 

plenamente com isso, em nenhum momento estou dizendo que o Governo 

não deve divulgar seus programas.  Estou dizendo que no Fundo 

Nacional de Assistência Social devemos ter o controle efetivo do 

que é gasto com a Assistência Social. 

Sobre os riscos, realmente, dei um exemplo infeliz, o 

da seca, talvez tenha feito isso porque cheguei há 2 dias do 

Nordeste.  Mas existem, sim, riscos em relação à população 

carente, riscos de crianças e adolescentes, às vezes eventuais, e 

tem de haver uma quantia, e não precisa ser muito grande, e a 

própria SEAS havia proposto isso, e eu concordo com tal proposta. 

Com relação à LOAS, em nenhum momento a Comissão falou 

que possa existir desvios, envolvimentos políticos com a LOAS, 

tanto no caso do idoso, quanto no caso do deficiente.  O que 

dissemos é que isso são exceções que justificam a regra, e a regra 

é que a maioria da população, tanto de deficiente, como de idosos, 

não está sendo atendida pela LOAS, apesar de já ter mais recursos 

que a Renda Mensal Vitalícia, que era pouquíssimo conhecida.  A 

LOAS foi muito mais divulgada pelos Conselhos, em razão da 

descentralização, da mudança de filantropia, da extinção da LBA e 

mais de mil fatos. 

Por último, sobre a geração de renda, creio que existem 

programas de geração de renda e programas de geração de renda.  A 

LBA teve um programa de geração de renda para carentes que eu 

considero como um dos melhores programas já existentes na LBA  - e 
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eu trabalhei 19 anos na LBA.  O programa de geração de renda foi 

uma dos melhores programas que a LBA fez, não era 

assistencialista, era muito rico e pode ser feito, porque em 

nenhum ministério existe esse programa para carentes. 

A Comissão concordou com o Orçamento de 2 bilhões, 752 

milhões, 526 mil, ou seja, já com expansão.  Este Conselho, 

historicamente, aprova com a expansão  - e me causou estranheza o 

que você disse, Gilson, porque nas suas duas gestões aprovamos com 

a expansão.  O Conselho tem de brigar pelo Orçamento, muito mais 

que o órgão gestor.  Na condição de Conselho de Assistência 

Social, juntamente com os conselhos estaduais e municipais, temos 

de brigar por um orçamento melhor para a área.  O Dr. Pompeu tem 

razão quando diz que a questão social está colocada de forma 

bastante gritante e se não dermos essa solução, teremos um 

problema muito grave, que acredito que se aproximará da barbárie.  

Quanto maior o orçamento que tivermos, quanto mais condição de 

atingir um maior volume, melhor será. 

Minha sugestão é que o Conselho Nacional de Assistência 

Social aprove a proposta orçamentária, com expansão, de 2 bilhões, 

752 milhões, 526 mil, com aquelas pequenas ressalvas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Gilson, você foi 

citado nominalmente, quer falar? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Gostaria de dizer que meu 

pronunciamento não teve por objetivo não concordar com o 

orçamento.  Eu quis primeiro um esclarecimento, conhecer o que 

estava acontecendo.  Na realidade, eu falei depois da fala do 
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representante da SOF, do Ministério do Planejamento.  Pelo que eu 

senti, o Conselheiro estava muito tranqüilo com essa proposta, 

pois não colocou nenhuma dificuldade na possibilidade de o Governo 

vir a implementar essa proposta.  Essa foi minha impressão em 

relação ao pronunciamento dele. 

Estou levantando essas dúvidas, porque no serviço de 

ação continuada, por exemplo, estamos partindo de 317 milhões e 

974 mil, já com crédito suplementar, para 366 milhões e 29 mil.  

Não são os 100 milhões propostos hoje pelo IPEA.  Há essas 

pequenas questões.  Mas como a folga é muito grande em relação ao 

ano anterior, acredito que com o Renda Vitalícia e com outras 

coisas que sobrem, possamos acabar chegando aos 100 milhões. 

O objetivo, ao aprovar um orçamento como esse, é ter um 

mínimo de possibilidade de ele vir a ser realizado.  Com essa 

suplementação de 50% do orçamento do ano anterior, a essas 

alturas, creio que é bem provável que venhamos a ter essa 

condição. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Carlos Ajur, último orador inscrito. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - É uma pena eu ser o último 

inscrito, porque eu gostaria de ouvir o Conselheiro Eduardo 

Barbosa, a Conselheira Regina e o Conselheiro César. Minha 

preocupação - e falo na condição de presidente de uma federação de 

portadores de deficiência - é com relação ao benefício de 

prestação continuada.  Eu não estou tecendo nenhuma crítica a 

respeito, mas nós encaramos o benefício de prestação continuada 
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como uma questão social.  Quando ele sai dessa área e vai para a 

perícia médica, ficamos preocupados.  Com esse recadastramento, 

muitos portadores de deficiência perderão o benefício.  Por outro 

lado, não há nenhuma política para que essas pessoas acessem o 

mercado de trabalho.  Isso tem de ser analisado.  Assim, antes de 

tirar o benefício dessas pessoas, principalmente dos portadores de 

deficiência, deveria haver, primeiramente, uma política para que 

essas pessoas tenham condições de entrar no mercado de trabalho.  

A Febec está fazendo parceria com a Secretaria, e no Espírito 

Santo está sendo desenvolvido um projeto piloto na área da 

deficiência visual.   

Quanto ao serviço de ação continuada, essa projeção de 

10%, para nós que estamos na ponta, que estamos executando esse 

serviço - a Regina e o César devem ter nos Estados deles, com 

certeza - vemos que isso não atende às necessidades.  Hoje, a 

defasagem desses serviços é muito grande.  A APAE, que tem um 

convênio de 200 metas, atende 500.  E podem perguntar:  como ela 

atende as outras 300?  Fazendo almoços e jantares comunitários, 

pedindo doações etc.  Para mim, como representante de uma 

categoria, fica difícil aprovar um orçamento dessa natureza.   

Pena que a Regina e o Eduardo já saíram, porque são dois 

representantes de federações de portadores de deficiência que têm 

muito a ver com esse orçamento e não estão aqui para discuti-lo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Agora veja como 

eu me sinto com os meus representantes na Comissão de 

Financiamento. 
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CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Fico triste com isso, 

principalmente com a ausência do Deputado Eduardo Barbosa. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro César. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Como fui citado pelo Carlos 

Ajur, vou comentar o assunto.  Eu havia aberto mão da minha 

intervenção, por um problema de tempo, porque às 19 horas tenho de 

estar no aeroporto.  Aproveito para fazer um apelo:  na próxima 

reunião, cumpríssemos os horários.  Eu chego cedo, mas tenho de 

voltar às 19 horas, por causa de outros compromissos. 

Minha intervenção seria na linha do que falou o Carlos 

Ajur.  Já por diversas vezes foi dito aqui que é preciso dar mais 

eficiência aos recursos aplicados.  De alguma forma, há recursos e 

é preciso mais eficácia na sua aplicação. 

A respeito do Programa de Renda Mínima, eu queria fazer 

alguns comentários.  Primeiro, é tendência recente, dos últimos 

anos, de o Governo priorizar programa de transferência de renda 

para família.  Se pegarmos a erradicação do trabalho infantil, 

bolsa-escola, benefício de prestação continuada, renda vitalícia, 

até a cesta básica do Comunidade Solidária, veremos que todos são 

programas de transferência de renda.  Se começarmos a apertar, 

observa-se que o erradicação do trabalho infantil é muito próximo 

do renda mínima, do Ministério da Educação.  E o renda mínima 

passa na SAS e não tem qualquer compatibilização com outros 

programas.  Isso me preocupa.  Por exemplo, em determinado 

município tem o programa de renda mínima do Ministério da 
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Educação, o programa de erradicação do trabalho infantil, tem o 

Planfor, de formação profissional, e não há qualquer 

compatibilização entre eles.  Isso não é feito no âmbito da SEAS 

nem no município. 

Na medida em que há um programa de renda mínima para 

uma família do interior, na minha percepção, este programa seria 

repassado para esta família não só para colocar os filhos na 

escola, mas, de alguma forma, deveria fazer com que essa família 

obrigatoriamente participasse de um programa de qualificação 

profissional, para dar um caráter de promoção do programa de renda 

mínima.  Na medida em que essa família que recebe uma renda mínima 

participa de programa de formação profissional, como o Planfor, 

ele já fica com uma certa obrigação, pode ter uma qualificação e 

ter emprego.  Tem de ser compatibilizado, por exemplo, com o 

programa de reforma agrária.  No meu município - e eu trabalho com 

reforma agrária, sou agrônomo -, as famílias beneficiárias do 

programa de renda mínima são de sem-terra, e podem perfeitamente 

se habilitar ao programa de reforma agrária, mas não há qualquer 

compatibilização entre um programa com outro. 

O Carlos Ajur falou no programa de benefício de 

prestação continuada e que alguma pessoa pode perdê-lo, mas não 

existe nenhuma compatibilização com programa de qualificação 

profissional para que a pessoa seja qualificada e, perdendo o 

benefício, tenha uma atividade profissional. 

Estou falando isso rapidamente, pensava fazê-lo com 

mais detalhes.  Há necessidade que se encarem esses programas com 

uma visão multissetorial, multidisciplinar, de integração e não 

passar simplesmente pelo orçamento da SEAS e ir embora.  São quase 
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todos programas voltados para o mesmo objetivo, mas com atuação 

desintegrada entre si.  Creio que o Conselho deveria sugerir à 

SEAS que tentasse criar um grupo de trabalho que procurasse 

integrar os diversos programas de transferência de renda, 

vulgarmente conhecidos como programa de renda mínima. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Sônia. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - César, quero esclarecer 

esse ponto para você por ser extremamente importante. 

A Wanda Engel trabalhava na Secretaria no Rio e já 

trabalhava no sistema de compatibilizar no Rio de Janeiro.  Como 

eu trabalhava na Educação, trabalhávamos muito juntas lá.  Quando 

ela veio para Brasília, a primeira coisa que ela fez foi juntar as 

pessoas que trabalham com crianças de 7 a 14 anos, e temos feito 

reuniões periódicas.  É um grupo de pessoas que trabalham com 

ações para crianças de 7 a 14 anos.  Estamos juntando Assistência 

Social, Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e 

estamos trabalhando em um programa onde fazemos o cruzamento.  Por 

exemplo, todos os municípios que têm representante do Comunidade 

Solidária, cruzamos com o erradicação do trabalho infantil, com os 

municípios de renda mínima, para o ano em vigor, com o trabalho 

que a Saúde e a Justiça fazem.  Estamos tentando trabalhar de 

forma uníssona para fazer com que as famílias que recebem, 

receberem de tal maneira que façam o que falamos aqui 

anteriormente, isto é, que tire a família ou a criança daquele 

estado de dependência, em algum momento.  Temos visto que há ações 
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que conseguem fazer isso.  Estou acompanhando um belíssimo 

trabalho do Paraná:  as famílias recebem renda mínima e não sei o 

que da Assistência Social e chega uma hora em que eles dizem que 

não precisam mais e podem passar a sua parte para outra família 

necessitada. 

Geralmente, a angústia de quem trabalha na área social 

é a sensação de que nunca acaba com a pobreza, nunca acaba com a 

tristeza, com a depressão de quem precisa, que não recebe ou 

recebe menos do que precisa. 

A idéia desse grupo que trabalha com crianças de 7 a 14 

anos é exatamente essa:  compatibilizar, cruzar, para fazer um 

trabalho em uníssono.  A Wanda fala uma coisa engraçada:  vamos 

dar um carimbo vip para isso, que é a idéia de colocar tudo em 

cima de um programa só, que congrega vários, para realmente tirar 

a pessoa da indigência.  Quando a Wanda usa a expressão “vamos dar 

um carimbo vip para isso”, eu penso que é perfeito.  Na verdade, é 

tirar a família ou aqueles grupos da situação de dependência para 

uma de normalidade  - entre aspas -, se é que isso existe, para a 

família ou o grupo decolar.   

Você está certíssimo, César, concordo com você, só 

queria comunicar que já estamos nessa ação. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheiros, a 

proposta é aprovar o orçamento, conforme apresentado, com as 

ressalvas feitas pela Comissão de Financiamento. 

Eu pediria ao Conselheiro Gilson que lesse as 

conclusões. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - O CNAS, em sua reunião do dia 10 

de agosto, resolve, por unanimidade, aprovar o Orçamento proposto 

pelo MPAS, com expansão, e com as ressalvas seguintes:  revisão do 

Decreto do BPC de nº 1.744; inclusão de orçamento para os 

programas de geração de renda e enfrentamento à pobreza, e atenção 

ao grupo de risco. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Foi como o César 

colocou na proposta orçamentária da SEAS. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Mas a explicação do Conselheiro 

João foi de que esse grupo de risco tem legislação específica. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas ele concordou 

que... 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - O risco que ela se 

refere é outro, é o risco social. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Crianças em situação de 

vulnerabilidade ou em situação de risco já estão incluídas no 

orçamento.  Poderia se pedir para explicitar no texto que é 

atenção a crianças em situação de risco. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - V.Sa. pode fazer 

o texto com o Pompeu?  Pode?  Nós temos de votar essa decisão, 

porque o Conselheiro César tem de pegar o avião, e eu quero fazer 

essa votação nominal.  Trata-se de matéria orçamentária e depois 
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pode haver algum recurso.  V.Sa. tem alguma objeção em se fazer 

votação nominal? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Não.  Acho que pode ser feita a 

votação nominal. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Sou favorável à 

proposta. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Favorável. 

 

MARIA APARECIDA MEDRADO - O Gilson pode reler a 

proposta?   

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Ele pode reler o 

espírito, o texto definitivo ele está fazendo. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Isso vai ser uma resolução do 

CNAS.  Aprovamos isso por meio de resolução.  Então, a introdução 

são aqueles considerandos, e no fim se diz que o CNAS, na sua 

reunião do dia 10 de agosto, resolve, por unanimidade, aprovar o 

Orçamento proposto pelo MPAS, com os valores previstos na 

expansão, e com as seguintes ressalvas:  necessidade de revisão do 

Decreto do BPC.  Aqui precisaria ser dada uma redação, porque o 

decreto que regulamenta a forma de concessão do BPC não é o único 
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a tratar da matéria, pois a Lei nº 9.720 também andou colocando 

algumas questões a respeito da revisão do BPC, como idade e outras 

coisas.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aí está o 

espírito.  Já se votou no CNAS que se faria uma revisão pelo grupo 

de trabalho. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - E incluir orçamento para os 

programas de geração de renda e enfrentamento à pobreza, e 

finalmente incluir no texto dos programas a situação de risco. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Satisfeitos? 

Como votam os senhores? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Favorável. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Aprovo, com a redação proposta. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Aprovo. 

 

EURÍDICE  NÓBREGA VIDIGAL - De acordo. 

 

JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL - Aprovo. 

 

MARCO AURÉLIO SANTULLO - Sim. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - De acordo. 



 149 de 157 

 

TÂNIA MARA GARIB - De acordo. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Ausente. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Ausente. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Ausente. 

 

IRMÃ RITA (Maria da Glória Coelho) - Ausente. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - Ausente. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Ausente. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Ausente. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Ausente. 

 

CLÁUDIO LOTTENBERG - Ausente. 

 

WALDIR PEREIRA - Aprovo. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Não aprovo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Aprovo. 
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MARIA APARECIDA MEDRADO - Aprovo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vou proclamar o 

resultado:  11 votos “sim”, 1 voto “não”. 

Está aprovado o orçamento. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Conselheiro, tenho a resolução 

que diz respeito à retirada da Norma Operacional Básica da 

comissão bipartite do Distrito Federal. 

Vou proceder à leitura. 

O Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social, 

CNAS, em reunião ordinária realizada no dia 10 de agosto de 1999, 

e considerando os termos do Memorando nº 737, de 10 de agosto de 

1999, da Comissão Intergestora Tripartite; os termos do Ofício nº 

562, de 9 de agosto de 1999, do Secretário da Criança e 

Assistência Social do Distrito Federal, resolve:   

Art. 1º - Retirar do texto da Norma Operacional Básica, 

NOB/99, aprovada pela Resolução nº 27, de 16 de dezembro de 1998, 

o subitem 2.2.3 que trata da Comissão Intergestora Bipartite para 

o Distrito Federal, CIB/DF.   

Art. 2º - A Comissão Intergestora Tripartite definirá 

as formas de articulação e pactuação junto ao Governo do Distrito 

Federal. 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Estão todos de 

acordo?   

Os que a aprovam, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada por unanimidade. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sobre a questão dos critérios de 

partilha, eu teria uma proposta a apresentar.  O Dr. César, a 

Conselheira Fátima e eu já tínhamos algum conhecimento da matéria.  

Considerando o que foi discutido aqui, elaboramos a proposta de 

resolução sobre a necessidade de se aprofundarem os estudos e 

gostaríamos de submetê-la à apreciação dos Conselheiros, para 

encaminhamento da questão da análise dos critérios de repartição 

dos recursos da União. 

Diz a proposta: 

O CNAS, reunido em..., e considerando: 

- o estudo realizado pelo IPEA sobre critérios de 

repartição e encaminhado ao CNAS pela SEAS; 

- o memorando da Comissão Tripartite sobre a mudança 

dos critérios de repartição dos recursos; 

- a necessidade de um maior aprofundamento sobre os 

indicadores utilizados e a possibilidade de introdução de novos 

indicadores,  

Resolve: 

Art. 1º - Criar um grupo de trabalho para, junto com a 

SEAS e o IPEA, aprofundarem esse estudo e apresentarem sugestões 

em um prazo de 30 dias. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 
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A resolução está manuscrita.  Da mesma forma como a 

resolução apresentada pelo Gilson, precisa ser verificada a 

redação. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Alguém deseja 

encaminhar a matéria?  (Pausa.) 

Os que a aprovam, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada. 

Comunico aos Conselheiros que, em relação às resoluções 

do CNAS, feitas ad referendum, esta Mesa Diretora tomou, por 

precaução, a decisão de não assinar mais nenhum ato ad referendum 

sem ouvir a Comissão de Normas.  Assim, a presidência assinou as 

Resoluções nºs 181 a 191, em conformidade com a Coordenadora da 

Comissão de Normas, no caso, a Irmã Tereza. 

Adotamos esse procedimento por achar que as resoluções 

teriam que passar pelas comissões, mas algumas têm prazo, se 

expiram.  Para não ser um ato unilateral da presidência, 

resolvemos, a partir daquela data, que esta Mesa, tanto eu quanto 

a Conselheira Fátima, só assinaremos as resoluções ad referendum 

com a aquiescência da Coordenadora da Comissão de Normas.  Eu 

gostaria que o Plenário referendasse isso, porque foi a forma que 

a Mesa achou mais democrática, com as comissões também 

participando dos atos de referendo. 

Em votação as Resoluções do CNAS publicadas 167 a 198.  

Todos deferidos. 

Os que aprovam, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovadas. 
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Esses são os pedidos encaminhados ao Conselho e que não 

se atêm à exigência legal dos 3 anos. 

Com a palavra a Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Creio que o Paulo 

deveria fazer essa exposição, porque ontem ele presidiu a Comissão 

de Normas.  Como ele não se encontra, vou expor a questão relativa  

aos processos indeferidos e por quê.  O pedido do certificado traz 

como requisito, a partir do Decreto nº 2.536, de 1998, que a 

entidade esteja inscrita neste Conselho, registrada há 3 anos.  

Por isso, o Dr. Marcos apresentou a relação dessas entidades, que 

não conseguiram comprovar esse requisito. 

Portanto, resolvemos aprovar o indeferimento, porque há 

o descumprimento do que está previsto no decreto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Tudo bem, 

Leovane? 

Os Conselheiros que aprovam, permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovado. 

O prazo de recurso para essas entidades é de 10 dias, 

após a publicação. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Presidente, preciso falar sobre a 

Reunião Ampliada, que será realizada na próxima semana. 

Gostaríamos que todos os Conselheiros, especialmente os 

titulares, estivessem presentes.  Teremos dois estandes na 

Reunião.  Um, grande, fará a divulgação do CD que o CNAS fez, com 
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todas as informações.  Para o outro, menor, convidamos a Comissão 

de Normas para ficar de plantão, prestando informações a todos os 

interessados sobre questões como regulamentação, inscrição de 

entidade etc.  Haverá à disposição um estande para esse trabalho.  

Já foi providenciada cópia dos documentos aprovados no CNAS que 

dizem respeito a esse assunto. 

Informamos, ainda, que até o momento temos 550 

inscrições para a  reunião Ampliada de Salvador.  Se lembrarmos 

que em Belém tivemos 420 participamos, observamos que cada vez 

mais aumenta o interesse e a participação dos trabalhadores da 

área  - Conselheiros, gestores e todos os interessados - e na 

causa da Assistência Social. 

Faço o sincero pedido para que todos participem, no dia 

19 e 20, pela manhã, da Reunião Ampliada.  No dia 20, à tarde, da 

reunião dos Conselheiros do CNAS com os presidentes de Conselhos 

Estaduais, a fim de avaliarmos a agenda construída com eles na 

última reunião. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Waldir. 

 

WALDIR PEREIRA - Quero fazer uma pergunta.  Os 

suplentes não foram convocados? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Para quê? 

 

WALDIR PEREIRA - Para a Reunião Ampliada. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Convocados, não, 

eles foram convidados. 

 

WALDIR PEREIRA - Eu falei em convocados.  Não foram, 

não é? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não.  Eles foram 

convidados.  Esta presidência só pode convocar a partir da 

desistência do titular, conforme prevê o Regimento.  Se o titular 

comunicar à Mesa, com 48 horas de antecedência, que não vai à 

Reunião Ampliada, a Mesa aciona o suplente.  Evidentemente, 

teremos o maior prazer que V.Sa. vá. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Para que horas está 

previsto o encerramento na sexta-feira, para podermos marcar o vôo 

de volta?  Às 18 horas. 

 

DORINHA PEREIRA - Vamos ter reunião Ampliada na quinta-

feira todo o dia, e na sexta-feira pela manhã.  Na sexta-feira há 

reunião do CNAS com os representantes dos Conselhos Estaduais, na 

parte da tarde. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Estou perguntando se a 

previsão do término é às 18 horas, para poder marcar a volta. 

 

DORINHA PEREIRA - Às 18 horas. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não foi enviado o 

programa para os Conselheiros? 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Eu não devo ter visto 

isso.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A presidência 

quer informar que constituiu uma relatoria para a revisão do nosso 

Regimento.  Foi nomeada a Conselheira Ângela, na qualidade de 

relatora, e o Conselheiro João Ilídio, como adjunto.  Esta 

presidência concede à Conselheira Ângela e ao João Ilídio o prazo 

até 21 de setembro - próxima reunião ordinária do Conselho -, para 

que apresentem o boneco do regimento.  Após a apresentação do 

boneco do regimento, já com as modificações que tanto o Dr. Gilson 

como todos os Conselheiros fizeram, adequando-o às novas 

legislações pertinentes  - por isso a nomeação do Conselheiro João 

Ilídio, porque ele é um dos consultores jurídicos do Ministério e 

tem embasamento legal -, os Conselheiros terão 10 dias para 

apresentar sugestões à relatora.  Após esse prazo, a relatoria 

fará a sistematização do boneco do Regimento Interno.  Aí, 

marcaremos o prazo para votação e apresentação de destaques das 

matérias em que os Conselheiros não concordarem. 

Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela 

presença e declaro encerrada a reunião. 

Muito obrigado. 
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MARCOS MAIA JÚNIOR - Aviso aos Conselheiros da 

sociedade civil que ainda não pegaram suas passagem, que elas se 

encontram com a D. Alvanir. 


