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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

16 e 17/08/1996 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e seis, às dez horas e 

quarenta minutos, no Hotel Pousada Recanto de Minas, na Cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, realizou-se a 30ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Assistência Social, 

sob a Presidência do Conselheiro Celecino de Carvalho Filho, estando presentes os 

Conselheiros Vandevaldo Nogueira, Marlova Jovchelovitch, Manoel Veras Nascimento, 

Ana Maria Lima Barbosa, Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha, Maria José Calheira 

Lobo T. da Silva, Ana Lígia Gomes, Padre Virgílio Leite Uchôa, Maria de Fátima de 

Azevedo Ferreira, Deusina Lopes da Cruz, Lisete Castanho Ribeiro, Adailton da Rocha 

Teixeira, Elizeu Francisco Calsing, Célio Vanderlei Moraes e Lair Moura Malavila.  Ao dar 

início à reunião, o Sr. Presidente anunciou a presença de vários convidados e apresentou 

aos Srs. Conselheiros o Sr. Manoel Veras Nascimento, suplente da representação do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, que estava assumindo no lugar da Sra. 

Tíbora Mônica Strauss Fleming. Passou-se ao item 1 da pauta - Aprovação da Ata da 

reunião anterior.  A Conselheira Ana Lígia Gomes informou que estava sem a pauta e 

sem a Ata. O Sr. Presidente, então, ouvido o Plenário, determinou que a apreciação da 

Ata fosse postergada para a próxima reunião ordinária do Conselho.  Dando 

prosseguimento, teve início o item 2 - Avaliação da reunião ampliada.  Pedindo a 
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palavra, a Conselheira Ana Lígia Gomes solicitou a inversão de pauta para que, a seguir, 

fosse iniciada a discussão sobre a regulamentação dos benefícios eventuais, pois alguns 

Conselheiros teriam que se ausentar antes do final da reunião.  O Sr. Presidente 

concedeu a palavra a todos os Conselheiros presentes a fim de que fosse feita a 

avaliação da reunião ampliada.  A Conselheira Deusina Lopes da Cruz disse que para a 

área de portadores de deficiência foi de singular importância porque foram levantados 

inúmeros pontos e, com isso, pôde-se perceber que ainda não há respostas para 

algumas questões.  Considerou, também, que foi aberto um canal de discussão.  A 

Conselheira Lisete Castanho Ribeiro considerou a reunião ampliada muito importante.  

Externou sua preocupação com o tempo gasto na reunião para discutir-se o 

relacionamento SAS/CNAS, pois o trabalho deve ser conjunto para que haja avanços na 

implantação da Política Nacional de Assistência Social no país.  O Conselheiro Adailton 

da Rocha Teixeira entendeu a reunião ampliada como um espaço para se ouvir as áreas 

finalísticas da Assistência Social e a considerou bastante proveitosa em relação à 

resolução, pois foram levantados pontos que não haviam sido levados em consideração 

pela Comissão.  Quanto à preparação da reunião, considerou que o tempo poderia ser 

melhor distribuído, com material didático, pois as pessoas vão às reuniões ampliadas em 

busca de subsídios.  O Conselheiro Elizeu Francisco Calsing, em relação ao seminário, 

entendeu não haver aprofundamento do tema.  Considerou que menos pessoas deveriam 

falar, que se deveria orientar melhor o debate, que as Mesas deveriam ser mais seletivas, 

pois muitas intervenções não tiveram relação com a temática proposta.  Teceu 

considerações no sentido que se fizesse alguma restruturação para o próximo seminário.   

Ressaltou, sobre as reuniões ampliadas, que deve haver continuidade, porque através 

delas há uma maior aproximação entre os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais e 

Secretarias.  O Conselheiro Célio Vanderlei Moraes ressaltou a importância das reuniões 

ampliadas, porque elas têm o objetivo de subsidiar o Conselho para avaliação dos 
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problemas no âmbito dos Conselhos Estaduais e Municipais.  O segundo objetivo é levar 

o CNAS aos Conselhos Estaduais e Municipais.  A Conselheira Lair Moura Malavila 

procedeu à leitura de um documento elaborado, após o seminário, pela Federação 

Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), pela Federação 

Brasileira das Instituições de Excepcionais, de Integração Social e Defesa da Cidadania 

(FEBIEX) e a Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, e, após, passou o mesmo 

às mãos do Presidente.   Considerou, também, a reunião ampliada muito importante.  O 

Conselheiro Vandevaldo Nogueira destacou a importância das reuniões ampliadas, pois, 

através delas, o Conselho se faz cada vez mais conhecido e mais próximo dos 

Conselhos, e, ao mesmo tempo, conhece a realidade dos Conselhos Estaduais e 

Municipais.  Considerou importante, para fazer uma análise mais profunda da reunião, O 

Conselho ter conhecimento de quantos e quais Conselhos e Fóruns estiveram presentes.  

Percebeu uma expectativa muito grande em relação ao CNAS e o desconhecimento das 

competências do Conselho Nacional de Assistência Social.  O CNAS deve discutir essas 

questões para tentar superar as dificuldades, porque é um público selecionado, mas que 

ainda tem desconhecimento.  Quanto ao formato da reunião, insistiu que não seja só um 

espaço para o público, mas que haja possibilidade de os Conselhos, Fóruns e Secretarias 

trocarem informações entre si.  A Conselheira Maria de Fátima de Azevedo Ferreira, a 

respeito do seminário, falou da necessidade de haver uma melhor organização e de se 

esclarecer melhor os objetivos.  Quanto à reunião ampliada, destacou que é um espaço 

conquistado que precisa ser mantido.  Sobre a relação SAS/CNAS, muitos não entendem 

que um é órgão gestor e o outro, fiscalizador.  Ressaltou que o fortalecimento se faz com 

críticas e muitas das críticas foram feitas no sentido de que a Secretaria avance.  

Ressaltou, ainda, a necessidade de o representante da SAS se fazer mais presente às 

reuniões para que não haja problemas de comunicação com a SAS.  O Conselheiro 

Padre Virgílio Leite Uchôa, em sua análise, disse considerar que todos, Conselho e 
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Secretaria, são vítimas de um problema mais amplo, profundo e complexo que teve 

origem na própria concepção da Constituição de 88, na LOAS e no encaminhamento que 

se deu a todas as decisões que envolviam a presença do cidadão na prática política de 

relação com o Estado.  A reunião ampliada foi um avanço, no sentido de dar 

transparência ao que o CNAS, a SAS e as entidades fazem.  Ressaltou a importância de 

se tratar apenas de um tema, para que haja aprofundamento.  Há necessidade de se 

criar mecanismos para que a participação seja ampliada e para evitar que as vozes mais 

emergentes monopolizem a reunião.  A Conselheira Ana Lígia Gomes destacou a 

confusão que houve, no seminário, entre política de portador de deficiência e de 

entidades prestadoras de serviço, dificuldade de se discutir a política.  Não há articulação 

das entidades com relação à política de assistência social.  Em relação à reunião 

ampliada, a escolha do tema financiamento e descentralização foi importante e mostrou 

que a questão é emergente.  A transmissão de informações é importante para que as 

pessoas possam discutir e participar com mais embasamento.  A Conselheira Marlova 

Jovchelovitch ressaltou a necessidade de se repensar a forma de montar as Mesas de 

discussão.  Quanto à reunião ampliada, ressaltou a cobrança que o Conselho recebeu 

por parte da sociedade, usando, como exemplo, o que foi sugerido pela Sra. Simone, ou 

seja, que o Conselho elaborasse a norma operacional básica.  O discurso oficial não é o 

mesmo na prática.  Dispõe o art. 18, inciso V, da LOAS, que cabe ao Conselho zelar pelo 

sistema descentralizado e participativo de Assistência Social, e a Conselheira Fernanda 

Bornhausen havia informado que há apenas onze Conselhos Estaduais em efetivo 

funcionamento.  Quanto à relação SAS/CNAS, questionou sobre a assiduidade da 

representação da SAS às reuniões do Conselho.  Ressaltou, também, que, mais do que a 

presença, é necessário o compromisso e que Conselho Nacional de Assistência Social 

está sempre a reboque das decisões tomadas.  Destacou, ainda, a necessidade de se 

rever a metodologia das reuniões ampliadas, que são um espaço de informação.  
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Solicitou, ainda, a constituição de uma comissão tripartite - União, Estados e Municípios - 

e uma comissão bipartite nos Estados para que se crie a norma operacional básica, no 

sentido de se viabilizar o efetivo sistema descentralizado e participativo.  A Conselheira 

Maria José Calheira Lobo T. da Silva, a respeito do seminário, teceu considerações a 

respeito das angústias que foram externadas e do documento elaborado.  Falou da 

necessidade das reuniões ampliadas, pois é através delas que muitas informações são 

transmitidas.  Verificou a desinformação total sobre a data de entrega dos planos 

estaduais.  O Conselheiro Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha falou sobre a carga de 

emoção que prevaleceu sobre a discussão política.  Sobre a montagem das reuniões, o 

Conselho deve melhorar a organização das mesmas, atendo-se ao tema proposto.  O 

excesso de Mesas e expositores reflete uma falta de clareza em relação aos objetivos.  

Deve haver cuidado, no futuro, para se garantir um direcionamento político mais claro, 

pois ainda há um direcionamento não orgânico.  Quanto à reunião ampliada, é o 

momento em que o CNAS toma conhecimento do que está acontecendo na ponta, mais 

profundamente, e o contato mais direto contribui muito.  É um espaço extraordinário.  A 

discussão da resolução foi boa, pois se estava procurando uma norma uniforme.  Não se 

conseguiu reforçar os encaminhamentos que o CNAS tem feito e não foram colocadas as 

atividades das Comissões.  Uma boa relação CNAS/SAS é fundamental para o sucesso 

da descentralização e implantação definitiva da LOAS.  Sugeriu, ainda, a participação de 

Conselhos Estaduais e Municipais nas reuniões ordinárias do Conselho Nacional, com 

assento à mesa e direito à voz.  A Conselheira Ana Maria Lima Barbosa, em sua 

avaliação, disse que o seminário refletiu a angústia existente na área de portador de 

deficiência, a falta de discussão.  Faltaram discussões anteriores para que no seminário 

algumas questões fossem aprofundadas.  O seminário foi reflexo da falta de discussão 

política.  Ressaltou a importância de o movimento de portadores de deficiência e de o 

movimento de entidades de prestadores de serviços fazerem uma discussão.  Deve-se 
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discutir com a CORDE o que se espera da Assistência Social na âmbito do PPD.  O 

Conselheiro Manoel Veras Nascimento se disse um neófito na área, mas percebeu 

diferenças entre o que a LOAS prevê, no papel, e o que é a LOAS na prática.  O Sr. 

Presidente reafirmou o compromisso de tomar providências para que se cumpra o que foi 

decidido na reunião ampliada.  Externou sua preocupação quanto à organização do 

seminário e da reunião ampliada, dizendo da necessidade de se mudar o formato e a 

duração dos mesmos.  A Conselheira Ana Lígia Gomes solicitou que retorne à pauta o 

item destinado aos encaminhamentos da reunião ampliada.  O Conselheiro Paulo 

Eduardo Nunes de Moura Rocha lembrou que foi com base em decisão tomada em 

reunião anterior que a reunião ampliada antecedeu à realização da reunião ordinária do 

Conselho.  A seguir, o Sr. Presidente anunciou o item 3 - Reunião ampliada 

CONANDA/CNAS, informando aos Srs. Conselheiros que a data proposta coincide com a 

data da Conferência Nacional de Saúde.  A Conselheira Maria de Fátima de Azevedo 

Ferreira explicou que houve um erro no convite e que o mesmo deverá ser retificado, pois 

ao invés de um Conselheiro serão convidados três, para representarem o Conselho 

Nacional de Assistência Social na Conferência Nacional de Saúde.  A Conselheira Ana 

Lígia Gomes sugeriu o adiamento da reunião ampliada para o final do mês.  O Sr. 

Presidente lembrou que há reuniões amiúde e que a preparação das mesmas demanda 

muito tempo.  A Conselheira Marlova Jovchelovitch, levando em consideração que a 

reunião já foi adiada, pediu que se analisasse bem a questão, no que foi apoiada pelo 

Conselheiro Elizeu Francisco Calsing.  O Conselheiro Elizeu Francisco Calsing sugeriu 

que a Secretaria-Executiva entrasse em contato com o CONANDA.  Ficou, então, 

acertada a data de quatro de setembro, determinando, o Sr. Presidente, que a Secretaria-

Executiva consultasse o CONANDA para saber da sua expectativa em relação à reunião 

ampliada vis-à-vis a Conferência Nacional de Saúde.  A Conselheira Deusina Lopes da 

Cruz pediu esclarecimento sobre a metodologia da reunião.  A Conselheira Ana Maria 
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Lima Barbosa informou que a Comissão discutiu a questão e elaborou uma proposta, 

que, em seguida, foi lida pelo Conselheiro Elizeu Francisco Calsing.  A proposta 

apresentada foi aprovada. Passando-se ao item 4 - Benefícios Eventuais, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra à Conselheira Ana Lígia Gomes, que esclareceu que o 

CFESS se dispôs a apresentar ao CNAS contribuições sobre benefícios eventuais.  A 

seguir, a Sra. Beatriz Augusto de Paiva, Conselheira do Conselho Federal de Serviço 

Social, apresentou o documento elaborado pelo CFESS, com colaboração de 

especialistas, que procedeu a estudos da legislação que tratava de benefícios eventuais, 

extintos pela LOAS.  O Sr. Presidente, a seguir, sugeriu o encaminhamento do assunto 

ao GT-LOAS para análise e posterior elaboração de parecer a ser apreciado pelo 

Conselho em reunião ordinária.  A Conselheira Marlova Jovchelovitch pediu a palavra 

para tecer considerações a respeito do assunto. O Sr. Presidente, entretanto, sugeriu que 

a discussão mais ampla sobre o assunto ocorresse após o exame da matéria pelo GT-

LOAS, e pediu que a Profª. Beatriz ajudasse nos esclarecimentos que se fizessem 

necessários.  A Conselheira Marlova Jovchelovitch agradeceu, em nome do Conselho, ao 

CFESS pelas contribuições.  O Sr. Daniel Domingues questionou sobre a execução 

orçamentária e financeira.  A Conselheira Marlova Jovchelovitch esclareceu que no Rio 

Grande do Sul o encaminhamento foi no sentido de se fazer um levantamento de 

nascimentos e óbitos, mensal, por município, multiplicar-se por doze e depois por um 

salário mínimo, para se ter a estimativa de gasto anual do município com os auxílios 

natalidade e funeral.  O Sr. Presidente agradeceu a participação da Sra. Beatriz Augusto 

de Paiva.  A Conselheira Ana Lígia Gomes perguntou quando seria a apreciação da 

matéria por parte do Conselho.  O Sr. Presidente esclareceu que será após a apreciação 

do assunto pelo GT-LOAS e, se possível, na próxima reunião ordinária do Conselho.  

Suspensa às treze horas, a reunião foi reaberta às quatorze horas e quinze minutos.  O 

Sr. Presidente deu início ao item 5 - OBSAS - Participação do CNAS e passou a palavra 
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à Conselheira Marlova Jovchelovitch que informou que fez o encaminhamento da 

proposta de participação do CNAS no OBSAS à Secretaria-Executiva e procedeu à leitura 

do documento.  O Conselheiro Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha pediu 

esclarecimentos a respeito do ponto um do documento.  Após os esclarecimentos, o Sr. 

Presidente colocou em votação a proposta apresentada e indicou a Conselheira Marlova 

Jovchelovitch para ser a interlocutora do CNAS no OBSAS, sendo a proposta e a 

indicação aprovadas por unanimidade. A Conselheira Marlova Jovchelovitch sugeriu que 

a Conselheira Patrícia Souza de Marco também participasse como interlocutora e 

solicitou que fosse encaminhado ofício à Professora Aldaíza Sposati, indicando seu nome 

e o da Conselheira Patrícia Souza de Marco.  A seguir, passou-se à discussão do 

Cadastro, a pedido da Conselheira Marlova Jovchelovitch.  O Sr. Presidente sugeriu que 

se levasse em consideração o Cadastro Nacional de Informações Sociais, pois é bastante 

completo.  Decidiu-se que a Comissão de Normas faria a avaliação, sendo a Conselheira 

Ana Lígia Gomes a coordenadora.   A seguir, deu-se início ao item 6 - Comissões 

Temáticas.  O Sr. Presidente falou da oportunidade havida de se submeter a resolução 

referente aos critérios de partilha à reunião ampliada, sendo que a Comissão de 

Financiamento ficou com a responsabilidade de reelaborar a referida resolução, a partir 

das considerações que serão apresentadas na segunda-feira, dia 19 do corrente.  

Informou, o Sr. Presidente, que a Conselheira Patrícia Souza de Marco, devido a 

problemas ligados à categoria que representa, não pôde permanecer na reunião.    

Informou ainda o Sr. Presidente que na última reunião havia sido concedido um prazo de 

quinze dias para que a SAS fizesse qualquer complementação na proposta encaminhada.  

Decorridos quinze dias, a SAS não fez qualquer sugestão de complementação, ficando, 

portanto, a proposta considerada como final.  Decidiu-se, ainda, na reunião anterior, o 

encaminhamento a um especialista para que fizesse um parecer sobre a proposta.  A 

Conselheira Marlova Jovchelovitch passou à leitura da proposta, com as fazendo as 
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seguintes considerações: não é verdadeiro que o enfrentamento da questão social é o 

objetivo fundamental do Estado brasileiro; não é a Política Nacional de Assistência Social 

que representa o efetivo instrumento que assegura o exercício da cidadania para a 

população brasileira, mas o direito à assistência social que representa os efetivos 

instrumentos; a política definida não assegura um direito, o direito está previsto 

constitucionalmente, na Lei Orgânica da Assistência Social, sendo política pública não 

contributiva; a proposto não quantifica a população alvo e não define os mínimos sociais.  

A Conselheira Deusina Lopes da Cruz questionou da possibilidade de se sugerir 

mudanças de redação na proposta, tendo a Conselheira Marlova Jovchelovitch 

esclarecido que não é competência do CNAS redigir a Política Nacional de Assistência 

Social, e, sim, apontar as falhas no documento.  Após amplas discussões, ficou aprovado 

que a Comissão de Política faria a avaliação e que seria realizado de um seminário, com 

especialistas, para discutir-se a matéria. O Sr. José Antônio Moroni propôs que as 

Comissões de Norma e de Financiamento fizessem a análise sob o ponto de vista de 

suas atribuições.  Definiu-se, por fim, convidar três técnicos envolvidos na área de 

Assistência Social, e posterior exame da matéria pelo Conselho.  O reunião extraordinária 

será realizada em São Paulo, em 17 de setembro e no dia 18 as Comissões de Normas, 

de Política e de Financiamento irão se reunir para sistematizar as contribuições.  Ficou, 

ainda, a Conselheira Marlova Jovchelovitch encarregada de fazer um roteiro, que deverá 

ser seguido pelos especialistas quando da análise da Política de Assistência Social. 

Iniciou-se, a seguir, o item 7 - Informes. O Sr. Presidente informou aos Srs. Conselheiros 

que devido ao grande número de processos para análise do Conselho e para o bom 

andamento dos trabalhos, não seria dada prioridade sem sua autorização.  A Conselheira 

Ana Lígia Gomes frisou a diferença existente entre pedido de prioridade e pedido de 

informação.  O Sr. Presidente esclareceu que se está ultimando o processo de 

informatização e que em breve se poderá ter acesso às informações sobre processos de 
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forma bastante rápida.  A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação o Grupo de 

Resoluções n.º 13, do qual constavam as Resoluções nºs 122 a 130.  A Conselheira Ana 

Lígia pediu esclarecimentos sobre a Resolução n.º 123 - Associação dos Magistrados do 

Paraná. O Conselheiro Manoel Veras Nascimento informou que não houve clareza na 

descrição das atividades.  A Conselheira Ana Lígia Gomes solicitou que o assunto fosse 

remetido à Comissão de Normas.  Foram aprovadas, por unanimidade, as Resoluções 

nºs 122 a 130, sendo que o processo da Associação dos Magistrados do Paraná deverá 

ser analisado pela Comissão de Normas.  Continuou, então, o Sr. Presidente com os 

informes, questionando a produtividade das reuniões mensais, pois não há tempo hábil 

para a preparação das mesmas e para remessa e recebimento de documentos, 

sugerindo que as reuniões sejam realizadas bimestralmente.  A Conselheira Maria de 

Fátima de Azevedo Ferreira observou que o Conselho Nacional de Seguridade Social 

realiza reuniões bimestrais e está atrasado em diversos assuntos.  Lembrou também que 

os informes sobre o CNSS não constavam da pauta desta reunião.  A Conselheira 

Deusina Lopes da Cruz também se mostrou favorável à periodicidade mensal das 

reuniões.  O Conselheiro Vandevaldo Nogueira falou das competências do Conselho, tal 

como acompanhar o orçamento, entendendo, entretanto, que a idéia da bimestralidade 

pode ser discutida, e que as Comissões Temáticas deveriam se reunir mensalmente.  A 

Conselheira Lisete Castanho Ribeiro considerou que o momento pelo qual o Conselho 

está passando exige que as Comissões se reúnam mensalmente.  A Conselheira Marlova 

Jovchelovitch se mostrou surpreendida com a proposta, pois, no seu entender, o 

Conselho se reúne pouco frente às inúmeras demandas existentes.   O Presidente, 

ressaltou, mais uma vez, que a estrutura do Conselho não ajuda, havendo, portanto, 

necessidade de adequação da mesma.  A Conselheira Marlova Jovchelovitch falou da 

possibilidade de a reunião ampliada de novembro ser realizada em Porto Alegre.  O 

Conselheiro Vandevaldo Nogueira sugeriu a realização da próxima reunião ampliada em 
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Recife, destacando que em Pernambuco já há vários Conselhos implantados, que o 

Conselho Estadual já realizou três ou quatro reuniões, e que há um bom entendimento 

com a Secretaria Municipal de Recife e com a Secretaria Estadual de Pernambuco. Ficou 

aprovado, então, que a próxima reunião ampliada será realizada nos dias 27 e 28 de 

novembro, no Nordeste, com local a ser definido - Recife ou Salvador.  A Conselheira 

Maria de Fátima de Azevedo Ferreira pediu uma questão de ordem e encareceu a 

escolha dos representantes para a Conferência Nacional de Saúde, sendo os 

Conselheiros Lisete Castanho Ribeiro, Ana Maria Lima Barbosa e Padre Virgílio Leite 

Uchôa indicados.  Quanto ao Manual de Orientação, o Sr. Presidente informou que o 

Conselho recebeu sugestão de apenas três Conselheiros.  Sobre a aquisição de 

passagens aéreas, esclareceu que as mesmas têm que ser adquiridas com três dias de 

antecedência.  Falou, também, da necessidade de recomposição da Comissão de 

Política.  A Conselheira Maria de Fátima de Azevedo Ferreira levou ao conhecimento do 

Conselho que o Fundo Nacional de Saúde será extinto a partir de 31 de dezembro de 

1996, conforme medida provisória editada e propôs que o Conselho aprovasse resolução 

endossando resolução do Conselho Nacional de Seguridade Social.  Colocada em 

votação, a proposta foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou 

a reunião às dezessete horas e vinte minutos.  E, para constar, eu, Andreia de Moraes 

Kafuri, Secretária-Executiva do Conselho Nacional de Seguridade Social, lavrei a 

presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e por mim.  

 


