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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

DATA: 21 e 22 de julho de 1997 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Social. 

 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vamos dar início a nossa reunião. 

Em primeiro lugar, uma saudação a todos os Conselheiros que já estão 

presentes.  Evidentemente, ainda não temos quorum para levar a frente o primeiro ponto de pauta 

que seria a eleição.  Acho que poderíamos aprovar a própria pauta e depois começarmos pelos 

assuntos que não necessitam de quorum qualificado, para ganharmos tempo e termos um bom 

rendimento do trabalho. 

Eu havia combinado com o Moroni, nosso Secretário-Executivo, que ele ficasse 

um pouco encarregado do encaminhamento das questões, para que possamos crescer na 

operacionalização e não nos perdermos nos pontos.  Eu interviria nos momentos mais 

importantes, para definir alguma questão, e deixaria, então, nas mãos do nosso Secretário-

Executivo o encaminhamento dos trabalhos. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Primeiramente, bom-dia.   

A nossa pauta foi elaborada a partir de muitas demandas que ficaram pendentes 

nas reuniões anteriores. Há questão da aprovação da pauta; eleição da Presidência; benefício de 
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prestação continuada (houve uma solicitação da reunião passada que entrasse em pauta); 

benefícios eventuais, a pedido da Comissão de Política, por ser um dos pontos da próxima 

reunião ampliada, que ocorrerá em agosto; GT de acompanhamento e assessoramento das 

Conferências Municipais e Estaduais - ficamos de discutir o conteúdo do temários, para os 

Conselheiros se prepararem para a intervenção nessas conferências -; aprovação da resolução 

que cria o GT; critérios de representação do CNAS nas Conferências Municipais e Estaduais; 

informes da Comissões de Normatização, de Política e de Financiamento; informe da SAS, 

documento da SAS sobre uma nova concepção de proteção às pessoas portadoras de deficiência 

- esse assunto teria que ser amanhã, às 9 horas, pois há pessoas convidadas de outros 

Ministérios. Então, é um ponto específico que está agendado com outras pessoas. Há, também, 

informes do CNSS; GT CNAS/CONANDA; Projeto de Lei n.º 1.765/96; aprovação da ata da 

reunião dos dias 25 e 26 e informes.  Esta é a proposta de pauta. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Se algum Conselheiro quiser fazer 

algum comentário ou anexar algum assunto a essa pauta, pode fazê-lo, senão, passaremos 

imediatamente à votação. 

Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu gostaria de sugerir que fosse colocado como 

ponto de pauta a Golden Cross.  Não seria caso de informe, já que aparece na Veja de ontem ou 

de hoje, e tem tudo a ver com a questão da Comissão de Normatização e este Conselho. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Pode ser incluído dentro do relato da Comissão de 

Normas? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Pode. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E o informe sobre a reunião de 

Belo Horizonte. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Está nos informes. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Alguma outra observação? 

Podemos colocar em votação a pauta, com a observação do Vando, de incluir o assunto da 

Golden Cross na Comissão de Normatização e Regulamentação do temário público/privado da 

Assistência Social? 

Quem estiver de acordo levante a mão. (Pausa.) 

Está aprovada a pauta. 

Aprovada a pauta, poderíamos começar o ponto de eleição tão logo tenhamos 

quorum mais qualificado. É um assunto que seria muito importante decidirmos hoje e não 

podemos deixar para outro dia.  Eventualmente farei, depois, algum comentário sobre isso. 

Poderíamos, então, passar ao item 3 - benefício de prestação continuada. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O benefício de prestação continuada entrou na 

pauta a pedido do próprio Conselho, na reunião passada, que tinha a expectativa de que fosse 

sair uma medida provisória alterando alguns pontos.  No nosso material temos os dados do 

benefício de prestação continuada referentes a maio, que foram encaminhados pela SAS. Já 

temos no Conselho os dados referentes ao mês de junho, que não foram incluídos nesse 

material, porque os recebemos na sexta-feira.  Então, já está disponível no Conselho com relação 

ao mês de junho. 

Aqui nesse ponto de pauta está a proposta de resolução que trata de alterações 

da LOAS, que é aquela proposta inclusive aprovada em reunião passada e ficou de ser feita uma 

redação. Foi feita essa redação, que tem que ser discutida e aprovada.  Não sei como ficaria esse 

ponto de pauta, pois ele entrou em função da expectativa da medida provisória.  Teríamos que 

ver como se encaminha essa discussão. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Alguém tem alguma sugestão de 

como se encaminhar a discussão, diante das observações feitas? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu teria.  Eu queria ouvir os 

representantes do MPAS e da SAS.  Está existindo controvérsias. Há informações de que a 

medida provisória vai sair, algumas pessoas chegaram a ter essa medida provisória em mãos, 

com pequenas modificações.  Quanto a questão dos 21 anos, como era inconstitucional, 

colocaram: aos 14 anos será feita uma verificação para se constatar se a pessoa portadora de 

deficiência tem ou não condições de ir para o mercado de trabalho, o que, de qualquer forma, 

penaliza.  Se colocasse como crianças que não têm problemas de deficiência, já seria, a meu ver, 

uma penalização.  Tem mais: se não tem mercado de trabalho para os mais velhos, quanto mais 

para os de 14 anos. 

Segundo, onde tem escrito que é obrigado que crianças de  14 anos entrem no 

mercado de trabalho? 

Terceiro,  mesmo os deficientes que não têm condições de entrar no mercado 

de trabalho aos 14 anos, eles ainda têm muita coisa a fazer com relação à reabilitação.  Portanto, 

seria tão injusto ou injustificável quanto os 21 anos. 

A meu ver, também não é constitucional, porque está colocado lá que é para os 

deficientes que não tenham condições, independente da idade. Portanto, seria uma medida 

restritiva.  

As outras questões continuavam: per capita com um quarto de salário mínimo; 

família mais ampliada; congelamento aos 70 anos e não passar a ser 67 anos, no próximo ano, 

como está previsto na lei.  Então, seriam medidas restritivas, com as quais continuaríamos sem 

concordar. 

Tivemos contatos com Parlamentares que se mostraram extremamente 

perplexos com essa medida e se propuseram não só a dar encaminhamento como inclusive 

colocarem os seus gabinetes a serviço do CNAS para inviabilizar essa medida provisória. 

No entanto, o Ministro Reinhold Stephanes, em suas declarações, tem dito que 

vai sair essa medida.  Eu estava lendo aqui e ele diz que realmente haverá modificações nos 

benefícios para adequar, colocando a questão de que houve fraudes. Nós não sabemos se essas 

medidas são as mesmas, ou seja, se em vez de o deficiente passar por uma equipe 
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multidisciplinar passará apenas pelo médico do INSS, que poderia estar com rigores maiores.  A 

questão dos hábitos de vida diários determina se o deficiente tem ou não condições de continuar 

com o benefício. Então, consideramos que são medidas restritivas de qualquer forma e 

continuaremos com a nossa atuação. 

Por informações últimas, fiquei sabendo que não vai haver de fato essa medida 

provisória.  

Então, gostaríamos de saber se realmente o Ministro continua dizendo que vai 

sair a medida provisória, que medida provisória é essa, para podermos tomar as devidas 

providências. Não adianta nós nos desmobilizarmos agora, porque essa medida provisória poderá 

causar um transtorno e um desequilíbrio político muito maior e o CNAS estará correndo atrás de 

medidas provisórias e não discutindo a priori como seria o caso.  Então, eu gostaria de ouvir o 

pronunciamento e a partir desse pronunciamento nós nos posicionaríamos. Inclusive, se a área 

financeira do Governo tiver alguma coisa a acrescentar, ficaríamos bastante gratos. Aliás, 

qualquer pessoa do Governo.  

Essa questão foi discutida na outra reunião, inclusive com toda a perplexidade e 

mesmo protesto contra uma medida desse nível.  É uma questão que, a meu ver, mutila a lei. 

Então, não gostaríamos de sair daqui sem um posicionamento mais firme desse conceito.  Agora, 

ficar discutindo em cima de uma medida provisória que não sairá, também é complicado. Por isso 

gostaríamos de saber se de fato ela não vai sair. Enfim, seria esse o processo que eu estaria 

propondo. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira Fátima. 

Pelo que entendi, ela gostaria de uma manifestação do Celecino e do Dr. 

Mulatinho a respeito dessa medida provisória. Ela fez alguns comentários e, ao mesmo tempo, 

sugeriu que fossem trazidos informes a mais. 

Celecino. 
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CELECINO DE CARVALHO FILHO - Eu não tenho nenhuma informação, a não 

ser a da imprensa.  É uma informação nova. Não há nenhuma novidade com relação a essa 

medida provisória. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Conselheiro Mulatinho. 

 

HELDO MULATINHO - Eu quero repetir aquilo que tenho colocado nas duas 

reuniões anteriores do Conselho.  A SAS não tem conhecimento de medidas restritivas ao 

Conselho.  Tenho conhecimento das preocupações do Governo em relação a possíveis 

concessões irregulares. Estariam sendo preparadas medidas no sentido de se dar o máximo de 

segurança nos níveis de concessão do benefício.  É disso que temos conhecimento.  

Eu gostaria de repetir essa informação já dada em duas reuniões anteriores.  

Informo, com os dados do documento de 30 de junho, que as concessões continuam sendo feitas 

normalmente, dentro da legislação.  Temos os seguintes números, de 30 de junho. O documento 

que recebemos aqui no Conselho, conforme o Moroni informou, é um documento de 30 de maio. 

Esse é do dia 30 de junho. 

Temos em termos de concessões para o portador de deficiência o número é 

493.832 e idosos, 67.025, dando um total de concessões de 560.857 benefícios. Já recebendo, 

em 30 de junho, temos 487.163 pessoas portadoras de deficiência e 64.021 idosos, dando um 

total de 551.184 pessoas que, em 30 de junho, já estão recebendo o benefício.  Os custos estão 

nesse documento de maio e é o mesmo esquema para o de 30 junho.  Em junho foi de R$ 

66.543.000,00 e o total acumulado de R$ 507.420.000,00.  São os dados de 30 de junho, dados 

estes mensalmente encaminhados ao Conselho. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheiro. 

Mais alguma observação?   

Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Frente a essa realidade, 

permanecemos praticamente como na reunião anterior, quer dizer, sobre nossas cabeças está a 

questão da medida provisória, porque o Ministro tem afirmado na imprensa. 

Os fatos que o Prof. Mulatinho colocou sobre a questão da continuação foram 

muito válidos. Não foi surpresa para mim que já haja tantas pessoas, porque a miserabilidade no 

país está aumentando. Mesmo com a renda per capita de um quarto de salário mínimo, muitas 

pessoas estão conseguindo, é esse número enorme. Isso nos deprime, mas, por outro lado, pelo 

menos agora essas pessoas estão com um benefício garantido. 

Eu teria uma questão a propor. Na semana passada discutimos esse assunto no 

encontro de Seguridade Social realizado em Belo Horizonte e inclusive saiu uma moção a ser 

encaminhada ao Presidente e ao Ministro, completamente contra a medida provisória.  Ao mesmo 

tempo, segurança, por parte de pessoas de outras áreas, não a social, que participaram da 

elaboração dessa medida. Então, fica complicado. Como já houve medidas que saíram sem 

nenhum dos representantes governamentais saberem, o que é uma infelicidade para o Conselho, 

eu proporia que convidássemos o Ministro ou fôssemos ao Gabinete do Ministro - mas o melhor 

seria convidá-lo a vir até aqui - para fazer esse esclarecimento e encerrar de uma vez por todas 

esse assunto.  Vai ter a medida provisória, continuaremos com a mobilização que estávamos 

fazendo; não vai ter a medida provisória, então, pelo menos nos tranqüilizaríamos com relação a 

isso. Se o Ministro Reinhold Stephanes não estiver, gostaria que fosse convocado, então, o seu 

substituto, no caso, o Dr. Cechin, mas que alguém do Ministério viesse dar essa versão.  

Eu acho que não podemos continuar sem ter a garantia de que realmente essa 

medida provisória já foi inviabilizada.  Depois dessas questões, se ele não vier, podemos ver a 

terceira medida a ser tomada com relação a isso, se continuaremos a mobilização etc., porque 

realmente eu, particularmente - até gostaria de ouvir as outras pessoas -, ainda não me sinto com 

segurança para afirmar que essa medida provisória não sairá. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira.  

Parece-me que há uma proposta concreta, que seria convidar o Ministro ou seu 

representante para comparecer aqui. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Seu substituto, porque seu 

representante está aqui. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Substituto do Ministro. 

Os Conselheiros estão de acordo com essa proposta da Conselheira Fátima?  

Os que estiverem de acordo se manifestem, levantando a mão.  (Pausa.) 

Aprovada, então, a proposta. 

Como seria o encaminhamento? 

Então, pediríamos ao Celecino que fizesse esse contato com o Sr. Ministro, para 

ver a possibilidade de ele vir.   

Como tínhamos combinado no início, tão logo houvesse quorum, entraríamos na 

questão fundamental.  Parece-me que já há quinze Conselheiros presentes.  Eu perguntaria aos 

Srs. Conselheiros, se podemos dar continuidade ao processo de eleição do Presidente e do Vice-

Presidente do CNAS.  Estão de acordo?  

Eu tinha uma proposta - depois vamos ouvir os outros Conselheiros - da forma 

como poderíamos encaminhar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho.  

Tivemos em mãos aquele documento e tivemos oportunidade de discuti-lo. Eu gostaríamos que 

voltássemos um pouco àquele documento, que tem uma parte de considerações - acho que todos 

têm em mãos o documento - e uma proposta do que pretendemos garantir.  Acho que não 

podemos mais sair daqui sem definirmos a nova Presidência do Conselho Nacional de 

Assistência Social.   

Outra observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: nós somos um 

Conselho e deveríamos, agora, não só reunir sociedade civil com representação governamental, 

mas agir como um Conselho como um todo.  Temos uma identidade, temos a nossa 

representação qualificada e também poderíamos discutir nomes de pessoas em torno dessas 

propostas que já discutimos aqui conjuntamente.  Aquelas propostas que achamos que não 

podemos aceitar como compromisso para a próxima Presidência seriam votadas, de tal maneira 

que não ficássemos em torno de nomes, exclusivamente, mas em função da defesa de alguns 
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princípios que são fundamentais para que possamos dar garantia à continuidade da Assistência 

Social no país e o exercício das atividades deste Conselho.  Eu acho que seria muito importante 

chegarmos a um certo consenso, sem precisarmos parar a nossa reunião.  

Depois dessa discussão que teríamos em torno dessas propostas que já 

tivemos oportunidade de ler e de aprofundar - agora poderíamos discutir mais a fundo e votar -, 

passaríamos a propor as candidaturas, que poderiam exercer o cargo de Presidente e de Vice-

Presidente do Conselho.  Se sairmos daqui sem essa eleição e sem mostrarmos um pouco a 

nossa capacidade e a nossa autonomia como Conselho, só nos desgastaríamos diante da própria 

sociedade e em relação à expectativa que todas as áreas civil e governamental têm.  

A proposta que eu faço é que seja aberta uma discussão mais profunda sobre 

esse documento, aprovando ou desaprovando aquilo que não temos condições, e, em seguida, 

conjuntamente, que façamos uma sugestão concreta para chegarmos a um acordo quanto aos 

nomes.  Era essa a minha proposta. 

Não sei se alguém teria alguma outra proposta para viabilizar e dar 

encaminhamento à eleição do Presidente e do Vice-Presidente do CNAS. 

Alguém gostaria de se manifestar?  Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Acho que seria importante que depois da 

discussão desse documento pudesse se discutir um pouco a própria concepção da Presidência, 

já que existe uma estrutura hoje, que é de Presidência Ampliada, além das Comissões, das 

reuniões ordinárias.  Eu sei que já está mais ou menos discutido, mas seria bom que 

repassássemos depois desse primeiro ponto. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A proposta do Conselheiro Vando 

seria aprofundarmos, além dos princípios e da base daquilo que seria um compromisso da 

Presidência, a própria estrutura de funcionamento da Presidência. 

Estão de acordo com essa proposta do Vando?  Por favor, manifestem-se, 

levantando a mão.  
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O Conselheiro Vando propõe que, além de discutirmos os princípios que 

caracterizariam o compromisso da Presidência, discutamos a própria estrutura de funcionamento 

da Presidência, tal qual já existe dentro do Conselho, que seriam as Comissões, a Secretaria-

Executiva e tudo o mais. 

Não é isso, Vando? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - É o funcionamento, a concepção que se tem da 

Presidência, o seu funcionamento com relação ao todo. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A partir da experiência que já está 

em andamento.   

Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, inicialmente, eu queria manifestar um 

ponto de vista a respeito do funcionamento do Conselho.  Já tive a oportunidade de conversar 

com alguns outros colegas aqui, em outras oportunidades, e parece-me extremamente 

importante.   

O nosso tempo é muito precioso.  A nossa dedicação ao Conselho tem que 

trazer, evidentemente, um maior resultado operacional do Conselho e também um resultado 

prático, quer dizer, conseqüências que possam ser implementadas. O que observei, ao longo do 

tempo que tenho participado das reuniões do Conselho, é que temos utilizado muito pouco uma 

forma que me parece extremamente científica de trabalho, que é trazer para as nossas 

deliberações informações concretas sobre o estado das coisas. Particularmente, eu queria 

mencionar essa questão da medida provisória que a colega Fátima hoje trouxe aqui.  Nós ficamos 

muito tempo discutindo sobre a hipótese de uma medida provisória sem ter a presença, como 

finalmente aqui hoje foi proposto, da pessoa que poderia de fato se manifestar sobre o assunto.  

No Conselho, daqui para a frente, temos que tentar uma forma de trabalho onde as decisões 

tenham uma justificativa e um completo esclarecimento para os membros do Conselho, se 
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possível, até com a presença das pessoas que estão envolvidas diretamente com o assunto.  Há 

vários assuntos na nossa pauta e muitas vezes ficamos falando sobre hipóteses. 

Existem três formas de sempre nos posicionarmos diante das coisas.  Isso é 

uma coisa conhecida, todos sabem disso.  Pode-se trabalhar com o senso comum, com 

informações do ouvir, saber etc. que, em geral, são conhecimentos muito pouco críticos, quase 

que acríticos, porque são informações esparsas que todos temos.  Há o outro extremo, que seria 

uma manifestação ideologizada, onde estamos muito mais preocupados em justificar coisas do 

que propriamente posicionarmos a partir dos fatos.  E há uma forma mais científica de trabalhar, 

que eu acho que um Conselho como este deveria preocupar-se em adotar. Por exemplo, se há 

questão de orçamento envolvida, é preciso ouvir com clareza quais são os dados do problema, 

quais são as limitações, enfim, como o Governo está vendo a questão, porque o nosso objetivo, 

trabalhando cientificamente, é conhecer a realidade dos fatos. Por exemplo, eu faço uma questão 

a este Conselho: se há uma limitação de recursos na Assistência Social, por que ainda não nos 

preocupamos em descobrir fontes alternativas para a Assistência Social no Brasil? O Ministro 

Jatene propôs a CPMF para a Saúde, foi uma luta tremenda.  Qual foi o trabalho, nesse sentido, 

que o Conselho fez para poder conseguir melhorar as fontes de recursos de Assistência Social no 

Brasil?  Acho que não podemos ficar somente querendo que o Governo, num passe de mágica, 

resolva os problemas, sendo que o Conselho está aqui para isso.  Eu acho que daqui para a 

frente o Conselho precisa se preocupar muito com esse trabalho mais científico. Estou chamando 

de científico esse trabalho baseado no conhecimento da realidade, nos fatos, e não perdermos 

tempo debatendo sobre hipóteses.   

Acho que hoje foi perfeita a decisão deste Conselho de convocar o Sr. Ministro 

para explicar se vai haver ou não medida provisória com supressão de direitos, direitos 

conquistados. Eu acho que é preciso que o Ministro venha aqui dizer isso.  Se ele vier aqui dizer 

isso, aí, sim, teremos condições de argumentar, mas não argumentar com esses dois extremos: 

senso comum ou ideologizado.  Será com base em conhecimento. Precisamos de informações, 

como as que o Dr. Mulatinho trouxe aqui, de quanto se está pagando, quais são os recursos do 

orçamento. Precisamos começar a nos preocupar com uma forma de trabalho, seja ela informada 

pelas Comissões ou pelos responsáveis... 
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(Gravação interrompida.) 

 

ANA LÍGIA GOMES - ...essa questão vem sendo colocada em várias reuniões 

ampliadas e queremos que seja resolvida de uma vez por todas. Não é possível que essa coisas 

tão fácil e tão simples da comunicação não possa ser resolvida. 

O outro ponto era a discussão - uma coisa que o próprio Vando falou - da 

concepção de Presidência.  Com objetividade e clareza quero ouvir como vai ser conduzida a 

Presidência deste colegiado.  Quero discutir isso. Qual o poder que a Vice-Presidência vai ter e 

qual o comprometimento com a transparência na condução das questões e a democracia neste 

colegiado. Objetivamente, também queremos discutir a visão da sociedade civil sobre a 

concepção de condução de Presidência de um colegiado. 

Há outros pontos, mas depois eu volto a colocá-los.  São os destaques que 

estamos fazendo, e não o aprofundamento e a clareza dessa discussão. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Conselheiro Anoildo. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu queria fazer um acréscimo às 

palavras do Gilson com relação a essa preocupação da medida e de outros instrumentos que 

ainda não vimos.  Foi colocado aqui que existia. Existia, com tanta veemência, que não foi 

publicada.  De fato, naquela oportunidade eu dizia que estaríamos, de uma certa forma, perdendo 

algum tempo dentro da objetividade do Conselho, discutindo uma medida que não tínhamos em 

mãos e não havia nenhuma outra pessoa aqui para colocar taxativamente ou veementemente que 

existia essa medida. De fato esquecemos, com tudo isso, de buscar as alternativas.  Em primeiro 

lugar, esquecemos pontos importantes, até mesmo sugerir mudanças na medida, de modo que 

pudéssemos trazer ou evitar o que se comenta em jornais e revistas, no sentido de que os 

benefícios hoje têm alguns problemas.  Este Conselho deveria estudar um pouco isso e propor 

mudanças, sim, no sentido de ajudar nessa linha.   

Eu vejo, também, que às vezes nos perdemos, por demais, dentro da nossa 

discussão de Conselho, ou porque se traz alguma medida que se foi ventilada, de alguma forma, 
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ou porque os jornais noticiaram algo, e deixa-se a pauta, mais uma vez, deixa-se assuntos muitas 

vezes importantes e deixa-se de se objetivar, como é o caso que eu questionei na outra reunião, 

sobre a eleição. 

Com relação ao documento, eu já havia me posicionado.  Volto a insistir na 

questão da forma como isso vai ser depois dirigido às autoridades, no sentido de que isso aqui é 

exatamente dentro do que a própria legislação hoje já reza. Especificamente, vejamos alguns 

itens.  Por exemplo, revisão da medida provisória que suspendeu a II Conferência. Já está 

incluído no primeiro: compromisso com a Seguridade Social e a LOAS no sentido de aperfeiçoá-la 

à luz dos direitos da pessoa humana e sua conquista social, sempre através de uma postura 

ética. 

Outro item: implementação da LOAS, particularmente impedindo a edição.   

Também está em compromissos com a Seguridade. 

Há outros itens que já estão realmente no primeiro. É só repetição de algumas 

coisas. 

Eu também gostaria de saber um pouco sobre essa questão de lutar pelo 

comando único da Assistência Social em todas as esferas de Governo. Acho que não vale, no 

meu entendimento. 

Há mais um item que eu anotei: alternância da Presidência do Conselho. Eu 

acho que, na verdade, o Conselho é soberano exatamente por isso. Não é a questão de alternar, 

é porque é sociedade. Nomes, muitas vezes, são importantes, muitos mais importantes do que 

dizer se são da sociedade civil ou do Governo.  É menos importante dizer que há alternância. 

 Retirada de alguns termos, que estaríamos propondo fazer... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por exemplo? 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - No caso do diálogo, respeito interno 

de participação de todos os seus membros. 

Outros depois também deverão sair, porque será um documento no qual não 

estaria sendo interrogado nada, mas apenas posicionamento. 
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PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheiro Anoildo. 

Vamos ouvir a Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que está claro para todo mundo que 

estamos recuperando um pouco a discussão feita na reunião passada, para que fique muito claro 

que compromissos vão ser assumidos ou não, para que a votação aconteça.  Da parte da 

sociedade civil - acho que falo em nome de todo mundo - queremos que fique muito claro que 

compromissos os candidatos vão estar assumindo, para que possamos nos posicionar com 

relação aos candidatos. 

Essa questão de compromisso com a Seguridade Social e a LOAS no sentido 

de aperfeiçoá-la está bem geral e colocada como princípio. Lutar pela revogação da medida 

provisória é um compromisso claro e objetivo que queremos ouvir do candidato à Presidência do 

Conselho.  Algumas coisas têm que ficar bastante claras. 

A Ana Lígia começou a pontuar algumas questões que queremos ouvir de quem 

for candidato, porque consideramos importante a implementação da LOAS e o funcionamento do 

CNAS.  

O comando único está na LOAS, não é questão de ser vago. Está na LOAS que 

vai haver um comando único em cada esfera Governo. 

Quais os pontos que estamos elencando como importantes para dar o nosso 

voto nesse processo eleitoral?  Ponto n.º 1: Secretaria-Executiva. Temos uma avaliação de que a 

Secretaria-Executiva passou por um processo de organização que tem acabado com algumas 

práticas clientelistas, escusas que aconteciam no Conselho. Aí achamos importante manter o 

funcionamento da Secretaria-Executiva, a organização que a Secretaria-Executiva tem hoje, o 

funcionamento dela, a relação com a Presidência e com as Comissões Temáticas e o 

posicionamento da Secretaria-Executiva ser sempre baseado nas deliberações do CNAS e em 

parecer técnico.  Queremos ouvir se os candidatos concordam com isso. Consideramos que a 

Secretaria-Executiva é uma função fundamental no CNAS.  Se hoje o CNAS consegue dar conta 



 

 15 de 109 

das questões que chamamos de cartoriais e deliberativas, é porque temos a Secretaria-Executiva 

funcionando de maneira tal que viabiliza isso.  

Eu gostaria de discordar de que as discussões são ideológicas que não 

formulamos.  Eu e alguns companheiros estamos há mais de três anos neste Conselho e 

podemos enumerar decisões que tomamos, documentos que já fizemos e sugestões que já 

fizemos, posicionamento, com relação a critérios e outras coisas. Nós não ficamos discutindo e 

não trabalhamos, não, se é assim a analogia discussão versus trabalho. Para a SAS, órgão 

executor, demos inúmeras contribuições, posicionando-nos com relação a documentos, sugerindo 

encaminhamentos, orientando o processo descentralizado e participativo.  

Vocês podem verificar que o segundo ponto são as Comissões de Trabalho.  A 

sociedade civil não vem só para a reunião de plenário, dois dias por mês, não.  A sociedade civil 

vem trabalhar nas Comissões, onde as propostas são formuladas, o que não tem acontecido com 

os representantes do Governo. Queremos saber se nessa nova gestão os representantes 

governamentais vão participar efetivamente das Comissões de Trabalho.  Então, o segundo ponto 

que queremos ouvir é o compromisso da Presidência e dos representantes do Governo em vir 

contribuir com o processo do CNAS nas Comissões Temáticas. É ponto de consenso: se as 

Comissões Temáticas funcionam bem, as coisas vêm mais enxutas, mais discutidas para o 

plenário.  Mas nem todos estão dispostos a vir aqui durante a semana, ler documentos, formular 

propostas, para que essas discussões venham mais enxutas para o plenário.   

Queremos também ouvir o compromisso com a reunião ampliada. A reunião 

ampliada é um espaço onde se tem possibilitado  uma interlocução com os Estados, com os 

Municípios, com os Conselhos Estaduais  e Municipais e onde podemos prestar contas. Os 

Conselhos são espaços de controle social, mas espaços que também devem sofrer controle 

social.   Na reunião ampliada, prestamos conta do que estamos fazendo e também escutamos um 

pouco as dificuldades que os Estados e municípios vêm enfrentando, e também trazem 

demandas para o CNAS. 

Então, Secretaria-Executiva, evento nacional, efetivo funcionamento das 

Comissões, reunião ampliada, comunicação do CNAS - termos um informativo que não 

conseguimos implementar até o momento - e a Presidência Ampliada, que foi também uma 
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metodologia implementada na gestão que terminou, composto pelo Presidente, Vice-Presidente e 

os coordenadores de Comissão, onde discutimos questões que podem estar agilizando a 

execução das reunião plenárias.  Relação com o órgão gestor, haver uma proximidade ainda 

maior com a SAS, acompanhando o que cabe à SAS.  É uma relação de que a SAS cumpra as 

suas funções, assim como o CNAS cumpra também. Que haja uma avaliação sobre o CNAS, se 

ele tem cumprido as suas funções. Podemos pegar a LOAS e ver se temos cumprido, 

percebendo o que o órgão gestor tem se comprometido. Temos grande preocupação, por 

exemplo, com a Política Nacional de Assistência Social.  Isso não é invenção nossa, não é 

ideologia. É Lei Orgânica da Assistência Social.  Cabe ao CNAS deliberar sobre a Política 

Nacional de Assistência Social.  Onde está a Política Nacional de Assistência Social?  Que eu 

saiba, isso não é ideologia, é execução de lei.   

Norma operacional básica. Fizemos uma discussão preliminar aqui no CNAS, 

percebemos que alguns Estados já estão assumindo compromissos com essa NOB, já estão 

colocando em execução, sem que o CNAS tenha deliberado sobre ela. 

Se não tivermos clareza dos compromissos que as candidaturas vão estar 

assumindo, não teremos condições de nos posicionarmos. Aí elencamos seis ou sete pontos: 

Secretaria-Executiva, evento nacional, Comissões, reunião ampliada, comunicação do CNAS, 

Presidência Ampliada e a Vice-Presidência. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira Patrícia. 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria levantar algumas 

questões. 

A primeira questão, Gilson, é com relação ao que você levantou.  Eu acho que 

realmente este Conselho, desde que foi instalado até hoje, tem lutado pela sua sobrevivência. 

Para tomarmos posse, foi um problema.  Depois disso, várias e várias medidas tentam diminuir. 

Por exemplo, o fato dessa medida provisória da II Conferência ter saído sem ninguém daqui 

saber. A própria questão da eleição. São formas de, senão inviabilizar, pelo menos dificultar 
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muito. Olhem quantas reuniões perdemos em relação à eleição, quando já poderíamos ter 

caminhado na questão de levantar forças políticas concretas que vocês estão defendendo.   

Agora, para a elaboração dessas políticas concretas, eu acho que o pessoal que 

me antecedeu já foi feliz, mas eu gostaria de estar falando: para trazermos coisas concretas, para 

já discutirmos e encaminharmos a reunião com mais objetividade, é preciso reunião das 

Comissões e é preciso que nessas reuniões os representantes governamentais estejam 

presentes, para depois não dizerem que estamos trazendo aqui apenas uma das posições, e não 

as duas. Por acaso temos bola de cristal para saber qual é a outra posição? Não estão presentes, 

paciência, vem a posição da maioria dos presentes.  Quer dizer, vem, normalmente, a posição 

dos presentes, que às vezes tem unidade.  

Essa questão levantada, da Secretaria-Executiva, é fundamental para o 

encaminhamento.   

As Conferências Estaduais e Municipais têm um peso enorme. Ainda devemos 

batalhar para que a medida provisória que inviabiliza a Conferência Nacional não seja mais 

reeditada. Eu estive, no final de semana, em uma conferência municipal, em Londrina, cidade do 

interior, mas importante e extremamente participativa, com um nível muito bom de discussão.  

Acho que isso não pode morrer nos municípios nem nos Estados.  Tem que haver uma 

conseqüência e, se possível,  a II Conferência, que já havia sido marcada, ou, então, um grande 

evento nacional, para fazer fluir essas questões que estão sendo discutidas nos municípios e nos 

Estados. Ninguém está brincando. O pessoal está lá com vontade de construir uma Assistência 

Social digna. 

A questão da comunicação com os Conselhos e com os gestores, a meu ver, é 

fundamental.   

Outra questão é a articulação com os demais Conselhos da área da Seguridade 

Social e outros, mas principalmente com os da área da Seguridade Social. Eu estou pasma como 

se discute Assistência, Previdência e Saúde como se não fizessem parte de uma coisa maior 

chamada Seguridade Social.  Eu acho que a discussão da Previdência, da Assistência e da 

Saúde se esvazia se não for feita dentro da questão maior da Seguridade Social. Portanto, essa 

interface com a Seguridade Social. Por exemplo, nós, do Conselho Nacional de Assistência 
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Social, não temos tomado medidas muito mais efetivas. Nove meses sem o Conselho Nacional de 

Seguridade Social se reunir.  Acho que era para termos tomado atitudes muito mais agressivas 

para que ele voltasse a funcionar.  Acho que também não é só voltar a funcionar.  Acho que 

temos obrigação de discutir o que está sendo discutido lá, para ver a transparência do que está 

acontecendo na Seguridade Social e na Assistência Social.  Eu acho que é uma forma, um 

caminho de quebrar esses guetos que são formados em termos da Saúde, da Assistência e da 

Previdência. 

Outra coisa, sem dúvida nenhuma, é a Presidência Ampliada, e a Presidência 

Ampliada não só com Presidente. A Presidência tem que ser muito esclarecida. O papel do Vice-

Presidente. É aquela história: o Presidente, sozinho, por mais que ele tenha disponibilidade, é 

uma pessoa só e tem necessidade de discutir, de aprofundar.   

Acho que o papel do Vice-Presidente tem que ter um destaque grande nessa 

Presidência, dividir tarefas realmente. 

Secretaria-Executiva.  A própria Secretaria, se for o caso de haver necessidade 

para Presidência, deve ser da Presidência, e não do Presidente do CNAS.  A Secretaria-

Executiva deveria se voltar para as questões do colegiado e da Presidência como um todo.  As 

reuniões ampliadas da Presidência também não devem ser para informes, mas para discutir e 

tirar encaminhamentos políticos. 

Órgão gestor. Acho que já chega de estar criando um fosso muito grande entre 

o órgão gestor e o órgão fiscalizador. Primeiro, porque o órgão fiscalizador tem suas 

competências e o órgão gestor as suas competências. Não podemos entrar nas competências 

dos outros, mas podemos fazer uma parceria menos conflitiva da que está sendo feito até agora.  

Acho que isso requer um esforço de ambas as partes. Fica extremamente desagradável 

sabermos - como ficamos sabendo, na reunião que houve em Belo Horizonte - que a NOB já está 

sendo aplicada, porque fizemos um esforço, não ficamos somente nas críticas.  Fizemos 

propostas de modificação da NOB, que não sabemos se foram aceitas ou não, porque não houve 

uma volta. Acho que essa questão é extremamente fundamental.  

O órgão gestor está ligado ao comando único. O comando único está na Lei 

Orgânica da Assistência Social. Isso foi discutido ampla e exaustivamente antes de se fechar a 
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questão da Lei Orgânica da Assistência Social e foi discutido com a sociedade civil e Governo, 

presentes àqueles eventos que antecederam à sanção da lei. 

Há outras questões que eu acho extremamente relevantes, que estão dentro da 

LOAS, mas há aquela história de que a LOAS é uma coisa abstrata: são os benefícios eventuais 

e os benefícios de prestação continuada.  Portanto, quando sabemos que estão saindo medidas, 

que existe um bloco - a Ana Lígia estava com ele - de artigos publicados e em nenhum o Ministro 

nega. Já falei sobre isso antes e não quero me prolongar mais. 

A outra medida provisória também não iria sair, estava meio complicado. De 

repente, sai a medida provisória.  É aquela história: quem vê a barba do seu vizinho arder, bota a 

sua de molho.  

Eu acho que é isso que vai dar unidade aos Conselhos. Os Conselhos são 

paritários exatamente para ter Governo e sociedade civil. Não pode haver Governo e sociedade 

civil, tem que haver Governo com sociedade civil, juntos, trabalhando para garantir a Assistência 

Social.   

Aí entra a questão do orçamento. Eu espero que, representando os órgãos do 

Governo ligados à área econômica, os Conselheiros aqui presentes defendam com veemência o 

que foi aprovado por nós, depois de exaustiva discussão na Comissão.  A questão do orçamento 

é séria. Não adianta ficarmos falando aqui em Assistência Social, se não temos orçamento, que é 

a outra perna para caminharmos.  

Acho que essas questões são extremamente importantes.  Aqueles que forem 

“presidenciar”, portanto, ser Presidente e Vice-Presidente, deverão estar unidos nessas questões, 

levando-as à prática e procurando acelerar o processo de descentralização. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira Fátima. 

Lembro que estamos nesse processo de diálogo para aprofundarmos e 

chegarmos a uma candidatura. Lembro que são pontos de discussão e não significa que todas as 

questões sejam perfeitas e acabadas. O processo de diálogo deste Conselho tem que ser 

permanente.  Acho que as pessoas têm que se comprometer também com esse aperfeiçoamento 

contínuo de tudo aquilo que é encaminhado. 
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Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria fazer algumas colocações, mas tem 

uma questão anterior que quero discutir para encaminhar a questão da eleição. 

Eu só gostaria de lembrar ao Conselheiro Anoildo, que acha que a questão do 

comando único está vaga... 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu gostaria que explicasse melhor 

para mim. Eu sei que está na LOAS, mas eu gostaria de saber o que vamos fazer... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Art. 5º, inciso I, Lei Orgânica da Assistência 

Social. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - O que isso cobra do Conselho para 

que seja feito? 

Que está lá, todos nós sabemos. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Às vezes nós temos dúvidas se todos nós 

sabemos. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Que está lá é claro.  É por isso que eu 

digo que tudo que está aqui está na legislação vigente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não tenho nenhum problema, se o Conselheiro 

tiver um tempinho, eu me disponho a esclarecer bem. Acho que nem cabe fazer isso em grande 

grupo... 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Acho que se outros Conselheiros 

tiverem dúvida, valeria à pena. Se for só eu, tudo bem.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que esse é um ponto vencido, Anoildo.  

A questão do comando único em cada esfera de Governo é um ponto tão essencial e tão básico 

na discussão da Lei Orgânica da Assistência Social, que eu achei que já estava mais do que 

vencido no Conselho.  Se não está, eu me disponho. Já dei muita aula sobre isso, inclusive na 

Faculdade de Serviço Social.  Não seria só para você, mas para outros... 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Conselheira, não se trata de aula, até 

porque eu não preciso. Já estou bastante grande para haver necessidade. O que estou dizendo é 

o seguinte: há pontos colocados na pauta. Quem os colocou? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nós. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Exatamente.  Estamos pedindo 

esclarecimentos. 

Se fosse o caso, eu colocaria alguns pontos aqui que vocês não iriam entender 

e iriam me perguntar. Não estou fazendo isso. Se o fizesse, faria com os esclarecimentos.  Uma 

das razões da discussão aqui é: há alguns pontos que já estão no bojo da lei.  A Conselheira 

disse “queremos explicitar”.  Tudo bem, é uma forma de colocar isso. 

Para o Governo, como se dá esse comando único? Estou colocando isso para 

esclarecimentos.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu achei que esse ponto estava superado. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Se houver necessidade... Não estou 

pedindo só seu, mas do Conselho como um todo. Quem quiser poderia me dizer: a idéia é quem 

assumir a Presidência ou estiver na Presidência fazer esse e esse ponto... 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Esse ponto significa basicamente respeitar o 

princípio da descentralização político-administrativa, que também está na lei, no inciso I do art. 5º. 

Existem diretrizes na Assistência Social. Uma delas é a descentralização político-administrativa.  

Dentro da diretrizes da descentralização político-administrativa, que significa deslocar poder de 

uma esfera nacional para outra, portanto, da União para os Estados e dos Estados para os 

Municípios, e da União para os próprios Municípios, o princípio do comando único aparece como 

essencial. Por quê? Porque significa dizer que o gestor da Assistência Social em cada esfera de 

Governo - União, Estados e Municípios - é soberano para gerir a Assistência Social, em parceria 

com Conselhos de Assistência Social da respectiva esfera. 

Então, esse princípio já foi tão discutido que realmente achamos que ele precisa  

ser posto em prática. Notamos que há um problema na descentralização da Assistência Social e 

que não avançamos no sentido de se chegar ao comando único em cada esfera de Governo. 

Significa dizer que o orçamento não é descentralizado, significa dizer que a legislação não é 

descentralizada, significa dizer que as condições necessárias para que ocorra o comando único 

em cada esfera ainda não aconteceram. Então, quando incluímos a questão do comando único 

no documento, é justamente para cumprir, ainda, um outro artigo da lei - art. 18º, inciso VI - que é 

zelar pelo efetivo sistema descentralizado e participativo de Assistência Social, competência do 

CNAS. 

Não sei se esclareci. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Esclareceu. 

A descentralização, que está antes, já engloba isso aí. Isso não é nada mais 

nada menos que o processo de descentralização.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Por exemplo, questão do recursos.  

Quem gere os recursos nas diversas esferas?  Quem seria gerente disso?  Seriam Estados, 

municípios e União? 
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A União seria só a coordenação? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - A União é coordenação. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Ah, sim. Então, não é gerente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Art. 11 da lei. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Então, não é gerente? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, não é. A União é instância coordenadora. 

Eu, preocupada em atender ao teu de objetivarmos a discussão, queria fazer 

algumas colocações.  Em primeiro lugar, seria bom saber por que o Governo quer dirigir o CNAS. 

Eu queria que os representantes do Governo nos respondessem isso.  Acho que essa é a 

questão fundamental aqui.  Esse é o pano de fundo. Querem dirigir o CNAS por quê?  Qual seria 

o interesse que o Governo tem em assumir a Presidência do Conselho?  Qual é o motivo? Por 

que esse desejo tão forte de estar na Presidência, de não assumir a Vice? Eu quero ser 

esclarecida. Acho que essa questão é o pano de fundo que norteia a nossa discussão. 

Então, quem se sentir à vontade para responder em nome do Governo. Eu 

gostaria de ser informada por que, de fato, os representantes governamentais têm uma 

orientação de Governo de dirigir o Conselho. Aí teríamos que fazer uma outra avaliação que é a 

forma e a maneira pela qual os representantes governamentais têm se comportado no Conselho. 

Participar de um Conselho, de um colegiado, não é vir a duas reuniões por mês, nem chegar às 

10 horas e sair ao meio dia, nem chegar às 15 horas e sair às 17 horas.  Participar de um 

Conselho... 

(Gravação interrompida.) 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - ...discussão e trabalho, de que o CNAS discute 

muito e, com isso, talvez se pense que se trabalha pouco. O que temos em mãos hoje não é uma 
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questão ideológica, o que temos em mãos é operacionalização de uma legislação, que é a 

legislação mais avançada do país no que se refere à questão dos direitos sociais, que é a LOAS. 

Para operacionalizar essa lei, temos que discutir muito, sim, até porque estamos 

vendo que um Conselheiro nosso pergunta sobre o comando único em cada esfera de Governo. 

Para mim fica cada vez mais claro que não está tudo falado, discutido e esclarecido. As pessoas 

ainda têm dúvidas. Se não discutirmos, não conseguiremos operacionalizar. Discutir, no bom 

sentido da palavra, faz parte de um exercício da vida democrática, onde conseguimos construir 

consensos, trabalhar divergências, elaborar propostas. É por isso que discutimos tanto. 

Infelizmente, a nossa prática tem mostrado que a sociedade civil tem sido mais 

ativa e mais participante nessa discussão e que os Conselheiros governamentais têm sido muito 

pouco participantes.  Independente do documento em si, que tem coisas que podem ser 

acrescentadas, retiradas e algumas mudanças de redação, o que eu queria saber realmente é 

que proposta o Governo tem, que proposta o Governo apresenta e por que ele quer dirigir o 

CNAS, por que quer estar na Presidência do Conselho. Eu gostaria, também, que os próprios 

membros do Governo avaliassem um pouco a sua participação neste Conselho. 

Obrigada. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira. 

Tem a palavra, agora, o Conselheiro Célio. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Tentando, também ser objetivo, conforme o 

apelo colocado e com o qual concordo, acho que temos que localizar o momento que estamos 

discutindo, a partir de uma situação de impasse que enfrentávamos porque qualquer Presidência 

para ser eleita precisa de dois terços dos votos e não estávamos conseguindo fechar, não só em 

função de nomes, mas também em função de compromissos que a sociedade civil colocava como 

claramente necessários para que a votação fosse realizada. Então, o documento foi proposto na 

última reunião.   

A intenção era que nesse período - essa era uma das questões pela qual se 

prorrogou e lançou-se para o dia de hoje a eleição - todos voltassem às suas bases de 
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representação, sejam os governamentais, sejam os não-governamentais, na tentativa de discutir, 

de aprofundar e de ter clareza e legitimidade para que aqui fosse assumido o compromisso. Acho 

que precisamos retomar esse ponto da discussão, para começar a conversa, com uma pergunta 

simples, objetiva e direta aos Conselheiros aqui presentes. Seria importante, inclusive, que cada 

um pudesse se manifestar.  Estão autorizados a assumir compromissos com este Conselho?  

Essa é uma primeira questão que tem que estar clara, porque foi o objetivo desse período que 

atravessamos. 

Segundo, o que já foi colocado aqui pelos companheiros. Os compromissos que 

estão sendo propostos pela sociedade civil são simples, diretos e objetivos também. 

Compromisso em torno da Secretaria-Executiva, com as alterações que ela teve.  Compromisso 

com a democratização da Presidência, definindo papéis e mecanismos de controle e 

acompanhamento das decisões, como é o caso da Presidência Ampliada, colocada na último 

mandato.  Comunicação direta e clara. É um crime o Conselho ainda não ter implantado 

mecanismos de comunicação com os Conselhos Municipais e Estaduais. O evento nacional para 

nós é uma questão-chave e é preciso, como outros  já colocaram, que o Conselho e todos os 

Conselheiros assumam isso como uma questão prioritária, disponibilizando a agenda para estar 

participando, integrando o GT de organização dos encontros e acompanhamento das 

conferências. 

Por último, a questão mais ampla da LOAS, que diz respeito aos benefícios, às 

medidas provisórias.  Benefícios eventuais; a suposta medida provisória, confirmada pelo 

Ministros, do benefício de prestação continuada. Enfim, com a manutenção dos direitos colocados 

na LOAS e com o respeito a este Conselho para que ele seja a instância de discussão desses 

direitos e da operacionalização deles. Estou querendo ser o mais direto possível. Que cada um se 

coloque para que, tendo claro esses objetivos, possamos avançar na discussão e, aí, sim, 

superar definitivamente o impasse colocado. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheiro. 

Tem a palavra a Lígia. 
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LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Eu gostaria de fazer algumas observações sobre 

o que a Marlova colocou, mas não falando em nome do Governo Federal. 

Em primeiro lugar, enquanto Conselheiros, todos nós podemos querer pleitear a 

Presidência. Obviamente, sempre existe um objetivo maior por trás desse pleito, de querer se 

candidatar.  

Eu tenho dois pontos básicos e os outros Conselheiros podem complementar o 

que tenho a colocar, que definem o porquê de o Governo Federal querer a Presidência do 

Conselho. 

O primeiro é que há um compromisso deste Governo com o processo de 

descentralização, não só na área de Assistência Social, mas também na área de Educação - está 

aqui a Sônia, que é da área de Educação -, na área de Saúde e nas demais áreas.  Quer dizer, 

existe um compromisso do Governo Fernando Henrique com o processo de descentralização 

como um todo. 

O processo de descentralização, como todos nós sabemos, tem custos, até que 

seja implementado. Muitas vezes ele tem custo para implementar de fato todas as coisas que 

queremos e de redução de eficácia de fato também. Muitas vezes as pessoas chegam a pensar 

que é mais fácil deixar centralizado, quando, na verdade, não é. Existe esse vai-e-vem.  Mas não 

é o ponto.  O ponto é que existe um compromisso deste Governo com o processo de 

descentralização. 

O segundo ponto é que os recursos da área de Assistência Social são recursos 

do Governo Federal.  Quer dizer, são recursos do orçamento e são recursos que podemos 

computar, se você fosse fazer o orçamento, que vem das renúncias do INSS, de imposto de 

renda e de imposto de importação. Uma vez que estamos gerindo os recursos - não sei se gerir é 

a palavra certa, mas corrijam-me, dando um termo melhor -, os recursos provêm do Governo 

Federal, que tem um compromisso com o processo de descentralização.  Eu entendo que esses 

dois pontos são fundamentais para que pleiteemos a Presidência do Conselho. 

Quanto à pergunta do Célio - se todos os Conselheiros estão autorizados -, eu 

espero, Célio, que essa pergunta não seja mais feita.  Eu já considero quase como uma ofensa, 

na verdade, mais uma ver essa pergunta ser feita.  Se estamos autorizados... Se temos 
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competência... Estamos nos arrastando há dois meses.  Se fosse outro motivo, outras atitudes já 

teriam sido tomadas, e não esta de discutir.  Então, eu acho que isso não cabe. 

Quanto ao documento que aqui se encontra,  o que está dito no documento?  

Conquista de espaço; espaço para influenciar.  Espaço é conquistado, não se pede para ter 

espaço.  Quando as pessoas dizem que fulano ocupou todo o espaço, é porque o espaço existia 

e alguém foi ocupando. Um deixou de ocupar e outro ocupou.  Eu acho que não é o caso “ter um 

espaço”. 

Quanto às Comissões, eu mesma participei da Comissão de Financiamento até 

um determinado ponto.  Até o ponto em que discutíamos em cima de coisas mais concretas. Faço 

a minha mea culpa, porque participei menos do que deveria participar, mas fui a várias reuniões, 

e em muitas delas não creio que tenha havido um resultado como o que eu esperava. Isso não 

quer dizer que não participemos e que não exista um compromisso com as Comissões. Eu acho 

que vários dos itens que estão colocados aqui podem ser resolvidos com as Comissões.  Por 

exemplo, revisão do conceito de filantropia.  As Comissões podem começar a fazer. Pode-se criar 

um grupo de trabalho para discutir o conceito de filantropia. Não precisa esperar um espaço não 

sei onde. O espaço é esse, o espaço existe.  Então, se existe problema, que seja discutido.   

A aprovação do orçamento está em andamento.  Implementação da nova 

estrutura.   

Há vários outros itens. Priorizar publicidade das ações do CNAS.  Existe uma 

Comissão de Comunicação ou não? Foi extinta?  Tudo bem. Mas existia.  Alguns itens podem ser 

colocados... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Está na hora de contratar um jornalista para o 

Conselho.   

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Implementação da LOAS, impedindo edição de 

MP.  Podemos lutar pela não edição, pela mudança, pela modificação.  Impedirmos, enquanto 

Conselheiros do Governo, realmente é alguma coisa diferente. 

Era o que eu tinha a colocar. 
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PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira Lígia.   

Anoildo. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, eu queria apenas, 

rapidamente, pedir mais uma vez o que já pedi a este Conselho: respeito de todos os 

Conselheiros pelas colocações dos demais.  

Eu diria à Conselheira Marlova que, quanto à questão do financiamento do 

orçamento da Seguridade Social, duvido que alguém entenda alguma coisa aqui.  O Gilson falou 

muito bem: nunca se buscou fonte alternativa para financiar a Assistência Social, nunca foi uma 

preocupação do Conselho. Talvez o pessoal conheça demais os melindres da característica da 

Assistência Social. No entanto, cada um aqui dentro, com a sua formação, é competente. Uns 

são engenheiros; outros, economistas; outros ficaram mais tempo para aprender. Mas, nas 

reuniões de Conselho, é preciso que se busque uma coisa importante que nunca se fez aqui: 

quais são as fontes de recurso alternativas para a Assistência Social?  Em um momento como 

esse é importante que haja pessoas que entendam um pouco dessa área.   

Então, eu já pedi ao Presidente Celecino e volto a pedir mais uma vez: respeito 

dos Conselheiros naquilo que nem todos nós somos obrigados a saber em detalhes. Portanto, no 

dia em que tivermos discutindo aqui financiamento da Assistência Social, que levarmos as fontes 

para fazer a composição, eu tenho certeza de que alguns Conselheiros aqui vão me perguntar 

alguma coisa com relação a isso, porque não são obrigados a conhecer isso.  Eu sou 

representante do Governo, tenho a minha formação, não tenho obrigação de conhecer a fundo a 

Assistência Social nem a Educação. Na minha área são vários Ministérios - Educação, 

Previdência e Assistência e Cultura. Não conheço nenhum com detalhes e nem pretendo 

conhecer, porque tenho uma função de diretoria no Governo que me dá condições de trabalhar 

com o meu bom senso e com o meu conhecimento.  Agora, sempre respeitando os meus colegas 

onde quer que eu chegue. Eu já senti neste Conselho que sempre há essa posição, Presidente. 

Eu pediria que houvesse mais respeito. Se quisermos discutir currículo, vamos discutir agora.  

Porque eu tenho um passado e tenho um currículo a discutir aqui. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu sugiro, Anoildo, que no dia da discussão do 

orçamento, você dê uma aula, porque eu, ao contrário, acho que sempre podemos aprender. Não 

evoco aqui a minha idade, e acho que temos sempre que aprender. Fique à vontade. No dia em 

que for dada a aula sobre financiamento, serei uma ouvinte atenta. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheiros.  

Vamos continuar mantendo o clima de diálogo e de compreensão entre nós, 

para que possamos avançar nas questões objetivas da nossa discussão. 

Tem a palavra a Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não sei se há mais alguém inscrito. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Celecino. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que depois da fala do Celecino 

poderíamos fazer o encaminhamento. 

Nós, da sociedade civil, propusemos uma carta e ouvimos de várias pessoas 

considerações basicamente sobre termos.  Das propostas de alteração, poderíamos ver se tem 

alguma coisa que não dá para abrir.  Pelo que estamos entendendo, as colocações que foram 

feitas não mudam a essência do documento.  

Eu acho, então, que poderíamos partir para a discussão das candidaturas e se 

as candidaturas estão assumindo formalmente essa carta-compromisso e esses pontos que 

foram levantados.  Já poderíamos ir objetivando. 

Eu entendia que essa carta-compromisso, com as ressalvas da mudança da 

palavra “espaço”, “impedir”, estava acordada.  Estou entendendo que os candidatos à Presidência 

estão assumindo essa carta-compromisso.  Se estou entendendo corretamente, inclusive quando 

vários Conselheiros levantaram pontos, são pontos extraídos da carta-compromisso.  Então, se 

isso é uma premissa, há um acordo com relação a essa carta-compromisso, há um compromisso 
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dos candidatos com essa carta e podemos passar a discutir o processo de eleição, com uma 

conversa mais direta com os candidatos. Fizemos uma discussão para que o coletivo acordasse 

uma direção. Acho que foi essa a idéia. Agora, é estarmos fazendo um diálogo mais direto, com 

os candidatos, no sentido de fecharmos esse processo. 

Quando chegar na Comissão de Financiamento, eu gostaria que discutíssemos 

um pouco mais essa sua proposta de pontos de captação.  Até podemos retomar essa proposta 

que você está colocando: não é competência do CNAS, mas ele  pode e deve, de que maneira. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheira. 

Depois do Celecino, como não há nenhum outro inscrito, já podemos resumir o 

encaminhamento para chegarmos à segunda parte. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO - Só um esclarecimento. A Conselheira Lígia 

levantou a questão da comunicação social.  Numa última reunião da Presidência Ampliada, a 

avaliação que a Presidência fez foi que isso foi uma parte falha nessa gestão, quer dizer, a 

comunicação estava a desejar. Isso nós reconhecemos.  Nós explicamos que quando mandamos 

a proposta de nova estrutura deste Conselho, autorizada por este Conselho, ainda em outubro, já 

havíamos contatado um jornalista especializado para essa função, porque a consideramos de 

vital importância. Infelizmente, como nunca tivemos a proposta aprovada, não tínhamos como 

contratar essa pessoa.  Agora em junho achei que não seria razoável a Presidência, que estava 

saindo, contratar.  Conversei até com o nosso Conselheiro que acompanha a parte de 

comunicação, Conselheiro Célio, que não seria razoável contratarmos uma pessoa, tendo em 

vista uma possível mudança de Presidência.  Então, eticamente, preferimos que o novo 

Presidente retomasse o contato com a profissional que já contatamos.  Se achar que o currículo 

atende às exigências da nova Presidência, que se prossiga com o processo. 

Tenho necessidade de me retirar porque tenho uma reunião, agora, no Senado 

sobre a reforma, e sobre esse assunto fui tratar com o Ministro.  Aproveitei para levar a decisão 

do Conselho, do convite que foi feito, para que ele viesse.  Com toda a tranqüilidade ele virá a 
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este Conselho, hoje ou amanhã, conversar sobre a medida provisória.  O Ministro aquiesceu de 

pronto à solicitação feita pelo Conselho. Daí, de uma vez por todas, elucida-se esse problema. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Pelo que estou entendendo, tenho a 

impressão de que poderíamos dar seqüência, no sentido de aprovarmos, com aquelas 

observações que foram feitas.   

Eu pediria ao Secretário-Executivo Moroni que destacasse os pontos mais 

substantivos, para que possamos dar um aval a essa carta-compromisso. Como vemos, não são 

simplesmente normas rígidas, absolutas, mas um rumo, um farol, uma direção que garante todos 

os aspectos fundamentais do nosso Conselho, a sua operacionalidade e o seu compromisso 

político, em certo sentido, bem fundamentado, como foi levantado nas observações do 

Conselheiro Gilson. 

Eu gostaria, agora, de encaminhar a votação dessa carta-compromisso com as 

observações e as sugestões que foram feitas, como base para concretizarmos nomes de pessoas 

que assumam a Presidência do Conselho, garantindo não só a sua continuidade e a sua 

importância, mas a dimensão ético-política que tem dentro do quadro nacional. 

O Secretário, então, poderia resumir as principais observações, que são questão 

de redação ou de ênfase, que poderiam, então, ter um aval substancial dos nossos Conselheiros. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há algumas questões que envolviam mais a 

sistemática de trabalho do próprio Conselho.  Quando houver algum assunto em pauta, que 

sejam convidados os órgãos envolvidos. Há a questão do espaço, de que o espaço não se ganha, 

mas conquista-se e ocupa-se.  São observações mais gerais. 

Tentei pautar pontos mais centrais da discussão. 

Primeiramente, consegui sistematizar seis pontos, trazidos pelos Conselheiros 

da sociedade civil, que seriam destacados desse documento.  Questão da continuidade dos 

trabalhos da Secretaria-Executiva.  Compromisso com o evento nacional, entendido aqui como 

acompanhamento das conferências municipais e estaduais, que é a avaliação do sistema 

descentralizado.  Comunicação do CNAS com os Conselhos Municipais e Estaduais e órgãos 
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gestores. Concepção da Presidência, como vai ser essa condução, Presidência Ampliada, papel 

do Vice-Presidente.  Relação com órgão gestor, com destaque à Política Nacional de Assistência 

Social e à NOB - Norma Operacional Básica. O sexto ponto seria o compromisso com as 

Comissões Temáticas.  Aqui entraria a participação dos representantes governamentais.   

Esses seis pontos. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Moroni, acrescentar a reunião ampliada 

também. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - É o segundo ponto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Moroni, não sei onde colocaria 

a questão da articulação com os demais Conselhos da área da Seguridade Social, que eu acho 

fundamental.  Está aí? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Está no documento. 

O Anoildo retomou uma discussão que já foi feita na primeira reunião, que é a 

forma de se encaminhar esse documento, para quem vai ser encaminhado.   

Questão do comando único. A alternância da Presidência está colocada no 

documento como princípio, mas foi colocada numa questão conjuntural. Acho que é um ponto de 

discordância, que talvez tenha de ser aprofundado. 

Retirar alguns termos. São observações mais genéricas.  A Lígia explicitou 

melhor: impedir medida provisória, ocupar espaço.   

Foi levantado, também, para clarear, qual o interesse do Governo em assumir a 

Presidência ou para quê isso.  Foi explicitada a questão do compromisso do Governo com o 

processo de descentralização.   

Fontes alternativas de financiamento da Assistência Social. Não sei como isso 

entraria no documento ou se foi só uma observação a respeito da sistemática de trabalho do 
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Conselho.  Estou entendo que seria mais um exemplo de como seria a sistemática de trabalho do 

Conselho. 

 São esses os pontos. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vou dar uma sugestão de votação. 

Eu sugeriria que, primeiramente, votássemos integralmente o texto e depois 

voltássemos item por item, que seriam acréscimos a serem feitos a essa carta-compromisso. Na 

verdade, temos um Regimento Interno e a LOAS por trás, mas estamos quase que aprovando um 

documento, que é uma espécie de vida do próprio Conselho, no sentido de que queremos 

encontrar um trabalho conjunto, feito pela sociedade civil e pelo Governo, onde nos pautemos em 

algumas direções que são fundamentais e importantes. Não devemos ficar tão preocupados com 

os detalhes acabados da discussão. Sem dúvida são questões que sempre vão voltar às nossas 

discussões, mas que ajudam a tomarmos posição diante das questões que são bastante 

intrincadas. 

Colocaríamos em votação dessa forma ou alguém teria alguma outra sugestão?  

Ou seja, substancialmente, com as adequações que devem ser feitas no texto, e depois alguns 

destaques. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO - Na reunião passada, na realidade, já se 

votou o documento em bloco.  Se compreendi bem, ficou aprovado.  Ficou ser feita uma nova 

redação, que foi apresentada, e sobre ela uma discussão.  A sugestão é que se faça a nova 

redação, com esses adendos que foram sugeridos, e se aprecie, então, a partir dessa redação 

pronta. Seria essa a sugestão, já que o documento já foi aprovado.  No seu conteúdo global, já foi 

aprovado.  Faltou incorporar o que havia de sugestão na reunião passada, para que ele fosse 

votado.  Então, como houve novas alterações, daí a sugestão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Como eu acho que não há 

divergências com relação ao que foi acrescentado aqui e muitas coisas foram em termos mais 

gerais, acho que já podemos partir para a finalização. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Esse documento já foi votado na reunião 

passada? 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Foi votado. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu queria apresentar uma proposta.  Poderíamos 

tirar dois Conselheiros, um governamental e outro não-governamental, para ver a questão da 

redação.  Alguns pontos de destaque talvez mereçam ser melhor discutidos. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Então votaríamos item por item 

daquilo que teria mais destaque.  Pode ser assim? 

O Moroni poderia ler o primeiro destaque que votaríamos. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Pelo que estou vendo, seria a questão de como se 

encaminhar esse documento, que estaria fora do destaque, e mais os seis destaques. 

Questão da Secretaria-Executiva; evento nacional e reunião ampliada; 

comunicação; concepção da Presidência; relação com órgão gestor; Comissões Temáticas; 

alternância da Presidência, que também seria um destaque do documento. 

Não sei se há mais outro destaque que a Secretaria-Executiva não tenha pego 

das discussões. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estava falando da questão 

do financiamento, mas o financiamento está... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Pelo que entendi, os pontos que foram 

destacados do texto poderiam ser votados em bloco. Eu não entendi que houve divergência.  Se 

houver, separamos.  Agora, a alternância na Presidência é divergência.  Então, ficaria fora do 

bloco, para decidirmos de uma vez isso. 
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Os destaques foram maneiras de traduzir algumas propostas que estão aqui no 

documento. Todo mundo concorda com essa tradução operacional das propostas que estão 

aqui?  É esse bloco.  Depois passamos para a alternância da Presidência e vamos discutir 

proposta de encaminhamento para o documento. Então, são três fases.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Seriam, então, três fases. A primeira fase seria a 

votação em bloco desses seis pontos levantados: Secretaria-Executiva, evento nacional e reunião 

ampliada, concepção de Presidência, relação com órgão gestor e Comissões Temáticas.  No 

segundo momento seria a discussão sobre o princípio da alternância da Presidência e, no 

terceiro, forma de encaminhar esse documento. Entraria, também, comissão para a redação. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Então, antes da votação dos seis 

destaques, alguém quer se manifestar? 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Sobre a história da Presidência e da Vice-

Presidência, se houver modificação, pressupõe-se que vai haver uma modificação no Regimento 

Interno.  Tanto as atribuições do Presidente quanto do Vice-Presidente já estão no Regimento 

Interno. 

Estou pedindo esclarecimentos, Ana Lígia. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - O Vando tem uma palavra de 

esclarecimento. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Realmente não se trata de modificar o Regimento 

Interno.  No Regimento Interno está muito claro que o Vice-Presidente substitui o Presidente em 

seus impedimentos, nas suas ausências etc. Acho que isso se mantém.  

Inclusão do Vice-Presidente. O que eu entendo na Presidência é que ela deve 

funcionar articuladamente com o Vice-Presidente para, nas suas ausências ou substituições, o 
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Presidente ter pleno respaldo na Vice-Presidência, para que funcione de forma articulada. Isso 

não vai de encontro ao Regimento. 

Qual é o cotidiano do Presidente?  Fazer o Conselho funcionar etc.  Se o Vice-

Presidente estiver ausente disso, no impedimento do Presidente cria-se um problema, cria-se 

uma distância entre o Presidente e o Vice que termina prejudicando o funcionamento. 

No nosso entendimento, o Vice-Presidente deve ter um trabalho colado ao do 

Presidente, participar ao máximo de reuniões, estar informado das atividades da Presidência e, se 

possível, participar das atividades da Presidência. Por exemplo, a Presidência vai ter uma 

audiência com o Ministro. O Vice-Presidente poderia acompanhar para saber o teor. Não é 

substituir, mas estar próximo.  Então, ao invés de um, seriam dois.  É mais um compromisso 

político, assim como o compromisso da Presidência com as coordenações, fazer funcionar a 

Presidência Ampliada de fato. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A Marlova pediu a palavra. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Essa questão da Vice-Presidência tem que ser 

realmente muito bem esclarecida, porque em todo o tempo que eu fui Presidente, a Carmelita e 

depois o Vando trabalhavam muito próximos a mim. Eu jamais estive em uma audiência com o 

Ministro Stephanes sem que a Carmelita, que era Vice-Presidente, estivesse junto.  Até porque 

eu entendo que um colegiado é completamente diferente  de qualquer órgão na forma de ser 

administrado. Eu acho que o Presidente do colegiado não tem autonomia para tomar determinado 

tipo de decisão sozinho, porque a sua autonomia é conferida pelos Conselheiros. Existem 

momentos em que determinados assuntos tem que ser discutidos no âmbito do Conselho ou, no 

mínimo, com o Vice-Presidente.  

Apesar da tentativa, durante a última gestão do Celecino e do Vando, de fazer a 

Presidência Ampliada e tentar alguns mecanismos mais formais para que isso acontecesse, eu vi 

um pouco de afastamento entre o Presidente e o Vice.  Às vezes os Conselheiros são 

surpreendidos com coisas que acontecem dentro do Conselho que ficamos sabendo e sobre as 

quais não fomos informados.   
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Eu realmente acho que cada vez mais devemos ter a prática de fiscalizar - não 

fiscalizar no sentido de fiscalizar o poder do Presidente -, de participar, de ter um poder de 

inserção na própria administração do Conselho, que era o que acontecia no meu tempo. Isso 

jamais prejudicou o CNAS. Pelo contrário, acho que foi uma época em que o CNAS andava 

realmente muito bem. Não tínhamos problemas internos, coisas que agora temos muito. Então, 

eu realmente estou achando que esse compromisso é da Vice-Presidência e também dos 

Conselheiros. Vejam bem, isso não é só do Presidente e do Vice, é dos Conselheiros. Acho que 

precisamos retomar essa prática. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Pediram a palavra o Anoildo, a Lígia 

e o Gilson. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - A minha colocação é nessa linha do 

Regimento. Eu realmente não estava conseguindo conciliar o que estava no documento.  Parece 

que ficou mais ou menos esclarecida a linha que o Presidente deveria adotar ou, vamos dizer 

assim, a gerência dele seria dessa forma. 

A outra questão é sobre participação da reunião ampliada. Eu queria algum 

esclarecimento dos senhores: isso não teria algum conflito com o fato de o Conselho não fazer a 

Conferência?  Até que ponto isso estaria muito próximo ou não tem nada a ver?  Quer dizer, há o 

fato de a conferência não ser agora mas, ao mesmo tempo, há uma ampliada onde o Conselho, 

de certa forma, se integra. Pelo que vejo aqui, nesse documento, teria uma participação ativa com 

assessoramento. 

A legislação diz que não há conferência.  De fato, até quando for mudada, é 

isso.  Então, em que ponto há conflito a participação em reunião ampliada ou mesmo nesse 

documento, no assessoramento mais próximo do Conselho junto a essas conferências. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A Conselheira Ana Lígia gostaria de 

dar um esclarecimento a respeito da intervenção. 
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ANA LÍGIA GOMES - São duas coisas diferentes. As reuniões ampliadas com 

os Conselhos são uma instituição deste Conselho desde a posse. Elas ocorrem, em geral, quatro 

vezes por ano, e não há absolutamente nenhuma novidade aí.  Só se está reiterando as reuniões 

ampliadas com os Conselhos.  Já houve várias - Belo Horizonte, Recife etc. - e tem-se uma 

avaliação positiva dessa prática. Parece-me que a discussão sobre isso não estaria na agenda. 

Só pedimos para reiterar a manutenção. 

São duas coisas diferentes. Uma é a manutenção das reuniões ampliadas, tal 

como vem sendo feito. 

A segunda coisa é esse evento nacional.  Estamos destacando compromisso 

com o evento nacional.  Em reunião ampliada, após discussão de reunião ordinária, depois de 

deliberar aqui - o Celecino conduziu essa discussão na reunião ampliada lá no Congresso 

Nacional, na Câmara dos Deputados - o CNAS fez uma proposta aos Conselhos para assessorar, 

coordenar e articular todo o movimento nacional. Isso foi acertado lá e o Conselho comprometeu-

se com isso. Portanto, não há nenhuma novidade. Trata-se de reiterar um compromisso que o 

Conselho assumiu de culminar todo esse movimento, esse assessoramento exatamente em um 

evento nacional, aqui em Brasília, no dia 12 de dezembro. 

Está se pedindo que seja mantido o compromisso com isso. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Lígia com a palavra. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Estamos discutindo aqui para votar. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Exatamente.  É aquele primeiro 

bloco de seis questões. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Então, quero incluir mais uma. Em relação à 

alternância da Presidência, aqui está colocado que o Conselho é paritário... 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Isso vai ser um destaque à parte. 
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LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Vamos votar só aquelas que o Moroni colocou? 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Primeiro, só aquele primeiro grupo. 

Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu queria retomar aqui uma coisa que eu disse na 

reunião anterior sobre essa integração sociedade civil e Governo e comentar essa colocação que 

foi feita pelo Moroni e pelo Vando, no sentido de estarem juntos a sociedade civil e o Governo. 

Se quisermos integrar o nosso Conselho e acabar com lados, vamos precisar 

caminhar nesse sentido.  Quer dizer, é indispensável que a sociedade civil e o Governo tenham 

uma posição única.  É por isso que eu reclamei aqui. Eu acho que nós, ao tomarmos um 

posicionamento, temos que nos esforçar para apresentar um posicionamento do colegiado e não 

de oposições. 

É mais do que razoável que não só em reuniões, mas que em todos os 

momentos, a Presidência e a Vice-Presidência possam estar trocando idéias. Eu acredito que a 

Vice-Presidência vai ser colocada pela sociedade civil ou pelo Governo - não sei qual será a 

composição final -, mas se for colocado dessa maneira, vai ser colocada como uma 

representação. Então, nada mais razoável do que haver essa integração. 

É nesse sentido que devemos nos esforçar para trazer a este Conselho não 

somente representantes do Governo, como virá agora o Ministro, para explicar essa questão de 

MP, essa dúvida, ou seja, se está havendo redução da implementação da Assistência Social, se 

não está.  É preciso que o Ministro venha realmente colocar isso aqui, porque é uma dúvida 

legítima deste Conselho. Não podemos, em momento nenhum, considerar que o Governo, sem 

ouvir uma instância como esta, possa estar adotando medidas que venham a reduzir a 

implementação. Agora, para isso, precisamos discutir. 

Eu mencionei aqui que essa tendência de reduzir espaços é uma coisa que 

vamos conquistar.  Se não conquistarmos isso, esse espaço se perderá para essa 

implementação da Política Nacional de Assistência Social. 
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Era um comentário a respeito do que o Vando disse. Acho indispensável essa 

integração. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Não há mais nenhuma pessoa 

inscrita para esse primeiro bloco de votação. Podemos passar à votação, então? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Primeiro bloco, seis pontos: continuidade dos 

trabalhos da Secretaria-Executiva; compromisso com a realização do evento nacional e das 

reuniões ampliadas, como foi explicado; comunicação do CNAS com os Conselhos Municipais e 

Estados e com os órgãos gestores; concepção da Presidência, como vai ser essa condução, o 

papel e o espaço do Vice e o espaço da Presidência Ampliada; relação com o órgão gestor, com 

prioridade para a questão da política e da NOB; Comissões Temáticas, questão da participação e 

sistemática de trabalho. 

Eu só queria esclarecer a questão da reunião ampliada e da Presidência 

Ampliada.  Na última discussão do Regimento Interno, ficou decidida a inclusão, no Regimento 

Interno, dessas duas instâncias: reunião ampliada e Presidência Ampliada. O Regimento Interno 

ainda não foi publicado em Diário Oficial, porque depende da aprovação da nova estrutura, 

porque já é uma adequação à nova estrutura. Então, temos que esperar a publicação da nova 

estrutura para, então, publicar o Regimento Interno.  Então, já estariam contemplados, pela 

decisão do Conselho, quando discutiu Regimento Interno, esses dois pontos. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Podemos, agora, passar à votação 

desses seis itens, em bloco.  Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.) 

Depois, a Comissão que for escolhida vai inserir os aperfeiçoamentos. 

Estão aprovados esses seis itens. 

Vamos passar para o segundo item. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O segundo item é a questão da alternância da 

Presidência. Como está colocado no documento, a questão da alternância seria um princípio. 
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Está colocado assim: “Alternância da Presidência do CNAS entre Governo e sociedade civil, que 

já foi anteriormente acordada entre as partes e até hoje não respeitada.” 

O Conselheiro Anoildo colocou que essa questão da alternância seria mais 

conjuntural. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Está aberta a discussão, para 

votarmos esse ponto específico: alternância da Presidência do CNAS. 

Quem se inscreve? 

Lígia e Fátima. 

Com a palavra a Conselheira Lígia. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Com relação à alternância, o Conselho é 

deliberativo e paritário na forma de eleição. Já está definido.   “Alternância que já foi acordada 

entre as partes e até hoje não respeitada”.  Eu não sei se esse acordo entre as partes até hoje 

não respeitado refere-se àquele apoio que você estava dizendo, Marlova. É isso? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu disse, não. Todo mundo lembrou, inclusive a 

Lisete, na reunião passada.  

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - A Lisete lembrou. Eu não me lembro. Estava 

presente à reunião e absolutamente não sei.  Já coloquei várias vezes isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sugiro que não deixemos esse assunto para um 

problema de memória. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Não é problema de memória. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu sugiro que não sejamos... 
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LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Estávamos presentes todos? Eu, a Lisete? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não estava presente. Foi naquela cena 

patética que eu, felizmente, não participei.   

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Eu sugiro que vejamos as atas, então. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Essa foi uma reunião que ocorreu com os 

representantes do Governo e... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - ...o Ministro Clóvis foi interferir na nossa eleição 

e aí ficou combinado. Ele se comprometeu lá e depois houve um relato de vários Conselheiros do 

Governo para nós, de que ele achava que o princípio da alternância deveria ser defendido para o 

Conselho Nacional de Assistência Social.  Essa informação chegou a mim através da Conselheira 

Gilda Portugal que, na época, era interlocutora do Governo e da Casa Civil com o CNAS. Essas 

são as informações que eu tenho. Eu, de fato, não estava lá.  Eu sei que a Lígia estava.  A Lisete, 

que estava lá, disse que se lembra muito bem que isso aconteceu.  A própria Gilda tem essa 

memória  e pode ser consultada. Nada disso ficou em ata, Sônia.  Enfim, foram cenas de 

corredor, telefonemas, que todos presenciaram mas que não está em nenhuma ata. Autorização, 

não autorização, vetos, nomes, pode, não pode. Quer dizer, todo mundo assistiu a isso aqui no 

dia 26 de junho de 1996. Só que não está em ata. 

Agora, independente da questão - se foi ou não acordado -, acho que temos que 

discutir alternância como princípio, princípio da vida democrática.  No CNAS, que é um colegiado 

paritário, entre Governo e sociedade civil, acho que o princípio da alternância é plenamente 

justificado. Não precisamos nem retomar um acordo anterior.  Acho que podemos começar a falar 

daqui para a frente. 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Eu só queria fazer um parêntese. Eu não me sinto à 

vontade de me comprometer com um candidato que ainda está por vir. Eu me sinto comprometida 
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a concordar com uma votação. Agora, se ela é de um lado ou do outro, acho que é complicado 

fazermos com antecedência. Eu não vou estar aqui, provavelmente.  Então, acho complicado 

votar a alternância do jeito que está.  Se votamos em nomes, votamos em nomes.  Agora, se 

temos que nos comprometer hoje para no ano que vem votarmos em determinado nome de 

algum lado, eu não vejo assim. A democracia, para mim, não segue assim. A democracia segue 

em cima de nomes colocados e votação, como estamos fazendo aqui. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A Fátima tinha se inscrito. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Deixe-me terminar. 

Essa reunião foi de Governo, como ocorrem reuniões com os Conselheiros da 

sociedade civil.  De fato não me recordo. Caso contrário, não teria por que estar dizendo que não 

teria havido esse compromisso. Acho que os candidatos têm que ser colocados e tem que existir 

uma votação. No caso, aqui, tem que existir um acordo, o que é completamente diferente.  Tem 

que existir um acordo. Eu definitivamente sou contra esse item aqui. Acho que ele nem tem que 

ser discutido. Para mim, tem que ser retirado. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Posso falar? 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Conselheira. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Partindo da própria Lígia, que 

em sua fala anterior disse que qualquer um de nós poderia se candidatar, o que eu acho justo, 

não podíamos fugir que, desde a primeira eleição, essa questão de ser do Governo ou não ser foi 

uma discussão forte e sempre houve divergências com relação a ela. Portanto, retirar é continuar 

deixando vaga uma questão que é de direito, ou seja, um candidato da sociedade civil pode ser 

Presidente deste Conselho.   

A alternância não foi da última reunião com o Clóvis Carvalho, mas bem antes. 

Veio desde a época da primeira eleição com a Aspásia.  Pensou-se: na primeira eleição seria a 
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Aspásia - isso deve constar em ata, porque chegamos a discutir em nível de Conselho - e num 

segundo momento sociedade civil. Como a Aspásia não terminou o mandato, foi você que a 

substituiu, depois de três meses. Houve, de novo, Governo e sociedade civil, que disseram que a 

alternância seria na próxima.  Na próxima continuou a mesma chapa, que foi reeleita, e, então, 

quando o Celecino foi candidato colocou-se a questão de novo.  O problema não foi “qualquer um 

pode ser eleito”!. Era “não pode ser eleito ninguém da sociedade civil”. Citamos vários nomes: 

Padre Virgílio, Vando.  Não, não, não e não.   

Então, eu acho que não colocar essa questão de haver a alternância é muito 

sério. Eu acho que é democracia, sim.  Primeiro, nenhum de nós sabe muito bem como é 

democracia. Todos nós estamos em uma fase de aprendizado do que é democracia.  Eu acho 

que democracia também é fazermos alguns compromissos e, principalmente, selarmos 

compromissos que já existiram anteriormente, senão, fica como aquela politicagem, em que o 

prefeito chega, desmancha tudo o que o outro fez, faz, em cima do que o  outro fez, outra coisa 

igual e põe o seu nome. Não é isso. Nós estamos aqui - alguns desde o começo e outros vão 

entrando - vendo compromissos  que foram assumidos. 

Eu acho que deve permanecer, sim, a questão da alternância. Se é conjuntural, 

se pode ser discutida sempre que houver eleição, é outro problema que pode, dentro de uma 

visão democrática.  A questão da alternância, como princípio, deve ser colocada e deve ser 

mantida, senão será mais um retrocesso político para este Conselho. 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Eu não estava aqui mas, parece-me, os 

Conselheiros do Governo indicaram um nome da sociedade civil para a Presidência e a própria 

sociedade civil não aceitou essa Conselheira.  Isso me foi passado. Não sei se estou certa ou 

não.  Mediante isso, não há essa colocação dos Conselheiros do Governo de que nenhum nome 

da sociedade civil pode ser indicado. Parece que a própria sociedade civil não concordou com o 

nome. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - E o Governo abandonou 

rapidamente. 
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SÔNIA MARIA MOREIRA - Mas que foi colocado, foi, e a própria sociedade civil 

não aceitou seu próprio colega. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Eu pediria aos Conselheiros que... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Padre Virgílio, eu gostaria de fazer um 

esclarecimento sobre esse assunto. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Só o esclarecimento. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que cabe um esclarecimento... 

O que é, Gilson? 

Acho que tem que esclarecer. 

Eu acho que a forma que essa candidatura nasceu, Sônia, era uma candidatura 

que não era da sociedade civil. Em nenhum momento ela foi discutida no âmbito da sociedade 

civil.  Foi uma candidatura discutida pelo Governo com um membro da sociedade civil.  Então, o 

problema ali foi a forma que essa candidatura se apresentou. Não era o nome, não era a 

pessoa... 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Está certo, Marlova. Eu estou dizendo é que, em 

princípio, não houve essa posição, em um passado do qual não participei, mas não houve uma 

posição definitiva de que nenhum nome da sociedade civil poderia ser indicado. Houve uma 

indicação. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - A forma dessa indicação, Sônia... De fato você 

não estava aqui. Foi feita uma avaliação de que nome poderia ser sensível e cooptado. Coisa 

com a qual não concordo. 

 



 

 46 de 109 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Marlova, as indicações são sempre feitas de algum 

modo. São indicações. Eu posso questionar o modo que você indicou fulano ou você pode 

questionar o modo que eu indiquei ou que ele indicou. Existem.  Só estou querendo colocar que 

não é assim. Parece que não é assim. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vamos ver se nos mantemos no 

nosso rumo, para não nos perdermos. 

Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Seria bom que já encaminhássemos a votação.  

Já discutimos bastante essa concepção de alternância de Presidência. Nós, da sociedade civil, 

quisemos colocar esse ponto como ponto de discussão para firmarmos que não é princípio o 

Governo exercer a Presidência do CNAS.  Essa afirmação se deve em função de que não é a 

lógica de outros Conselhos.  A lógica que está posta anda na direção de que quem deve presidir 

os Conselhos é o Governo, tanto que dessa forma funciona a maioria dos Conselhos.  O Ministro 

da Casa a qual o Conselho está vinculado já é o Presidente nato. Aí é princípio.  Estamos 

querendo afirmar que discordamos dessa lógica.  O CNAS, garantindo a eleição da Presidência, 

permitindo até uma discussão do que é Presidência, do que é funcionamento do Conselho, que a 

eleição da Presidência permite, está reafirmando que esse princípio no CNAS deve ser mantido. 

Entendemos como uma conquista de gestão democrática o Conselho não ter a Presidência do 

Governo como princípio, como na lógica. Estamos querendo afirmar na divergência da lógica 

posta.  Acho que está gerando desgaste esse tipo de discussão. 

Eu gostaria que se procedesse à votação. É uma afirmação de posição, nesse 

sentido, que estamos colocando. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O princípio seria a possibilidade de alternância da 

Presidência entre Governo e sociedade civil. 
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PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Acho que está em discussão o 

próprio princípio. 

Antes de encaminhar definitivamente a votação, gostaria de fazer uma 

observação sobre essa questão. Nesta manhã, nesse encaminhamento que estamos fazendo da 

votação, algumas coisas vão se clareando. Temos a concepção de quem exerce essa função de 

Presidente ou de Vice-Presidente, não estamos aqui almejando poder e força. Estamos 

almejando um serviço colegiado. Então, temos que superar algumas questões, para que 

possamos nos sentir muito mais livres e muito mais à vontade para escolher pessoas que possam 

prestar esse serviço.  Acho que ninguém aqui está querendo tripudiar sobre o outro ou ter mais 

poder.  A discussão desta manhã foi no sentido de termos algumas diretrizes que norteiem a 

função dessa pessoa na prestação desse serviço. Se ficarmos presos a uma dimensão de poder, 

poderemos nos perder um pouco. 

Eu gostaria de encaminhar a votação do princípio da alternância nessa 

perspectiva. Agora, estamos convidados a votar. 

O Anoildo gostaria de fazer uma observação. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Como havíamos feito esse 

questionamento, eu gostaria de lembrar um detalhe.  Esse documento é o primeiro local onde se 

distingue essa questão de Governo e sociedade civil. Mais uma vez vai ficar um de um lado e o 

outro, do outro.  Se alguém estivesse propondo aqui manter a Presidência para o Governo, aí 

haveria discussão. Discutirmos o fato de ser um Conselho paritário, o fato de dizermos e 

defendermos que não se deve distinguir Governo e sociedade civil, mas os próprios documentos 

começam fazendo a distinção. Não sei por que não podemos deixar essa questão fora do 

documento. Para mim estão muito claros e muito óbvios esses dois pontos: Governo de um lado, 

sociedade civil de outro; Conselho é paritário. De repente o Presidente é do Governo ou é da 

sociedade e precisa ficar dez anos. Vai ficando dez anos.  Tem que mudar só porque tem que 

fazer essa alternância. De repente, vamos terminar nos enrolando nas nossa próprias pernas. 
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PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - A Conselheira Fátima ainda quer 

intervir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu diria que o Anoildo foi 

brilhante se não tivesse acontecido o que já aconteceu, ou seja, a nossa experiência é que, nessa 

questão de ser paritário, a sociedade civil nunca teve condições de exercer a Presidência, a não 

ser por uma semana o Padre Virgílio que, devemos ressaltar, foi um bom Presidente. 

Acho que devemos manter, sim,  porque, como já levantei, a democracia é uma 

aprendizagem e, às vezes, colocando essas questões, não precisamos mais ficarmos fazendo 

esforço de memória para nos lembrarmos de que é necessário fazer revezamento. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Acho que estamos suficientemente 

esclarecidos. 

De que forma votaríamos esse princípio? Então, quem concorda com o princípio 

da alternância, devendo constar dessa nossa carta-compromisso, permaneça como está. 

 

HELDO MULATINHO - Eu quero fazer uma declaração de voto. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vamos terminar a votação e depois 

o senhor faz a sua declaração de voto. 

Quem concorda com o princípio da alternância, que deve ser um dos nossos 

compromissos dentro desse processo de discussão, permaneça como está. 

 

HELDO MULATINHO - Eu gostaria de levantar uma questão de ordem. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Questão de ordem. 

 

HELDO MULATINHO - No texto não está apenas princípio de alternância. Está 

“alternância da Presidência do CNAS entre Governo e sociedade civil.” Portanto, acho que a 
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questão deve ser explicitada na sua íntegra pela Presidência. Sou plenamente a favor do princípio 

de alternância, mas não nos termos em que está colocado aqui. 

Não sei se me fiz entender. A Presidência está anunciando a votação da 

questão como princípio da alternância.  Quanto a este, tudo bem, mas não é o que está escrito.   

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Seria uma questão de modificação 

do texto, em primeiro lugar.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Estou entendendo que o Mulatinho está 

dizendo o seguinte: alternância de poder é uma coisa; alternância de poder entre a sociedade civil 

e Governo é outra. Alternância de poder pode ocorrer entre o próprio Governo.  Então, que se 

explicite que estamos votando alternância no poder simplesmente, e aí pode ter alternância de 

poder dentro do Governo ou alternância de poder na Presidência entre Governo e sociedade civil. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Estamos votando o princípio da 

alternância entre Governo e sociedade civil. Podemos retirar uma parte, que anteriormente já foi 

acordada. Só princípio da alternância. Não se trata de uma alternância genérica, mas de uma 

alternância específica entre sociedade civil e Governo. Está clara, agora, a votação?  Está 

esclarecida a questão de ordem? 

Vamos, agora, fazer a votação. Quem estiver a favor que conste alternância da 

Presidência do CNAS entre Governo e sociedade civil permaneça como está.  (Pausa.) 

Princípio de alternância entre Governo e sociedade civil, não genérico.  Como foi 

explicado, há razões históricas e queremos explicitar um pouco melhor. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Uma questão de ordem é a seguinte: estamos 

alterando o texto que está indo para a votação ou estamos votando o que está aqui? 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Estamos alterando... 

 



 

 50 de 109 

GILSON ASSIS DAYRELL - A proposta que o Conselheiro Mulatinho tinha feito 

ficou... Quer dizer, não vai ser votada, porque vai ser exatamente o que está aqui. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vai ser modificado.   

O Moroni vai ler a proposta que vai ser votada. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Princípio de alternância da Presidência do CNAS 

entre Governo e sociedade civil. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - É só isso que vai ser votado. 

Naturalmente, vai ser modificado o texto. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Estamos votando um compromisso de respeito 

a esse princípio. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vamos repetir para não haver 

dúvida. 

Quem estiver de acordo com essa redação que foi lida agora - princípio de 

alternância da Presidência do CNAS entre Governo e sociedade civil - permaneça como está. 

(Pausa.) 

Alguma abstenção? (Pausa.) 

Aprovada por treze votos e quatro contrários, sem nenhuma abstenção. Então, 

aprovado o princípio da alternância da Presidência do CNAS entre Governo e sociedade civil.  

Com isso, será alterado o texto em sua redação. 

Vamos ao terceiro item de votação. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O terceiro item seria a  forma como vai ser 

encaminhado esse documento.  Também deve ser formada uma Comissão para ver a questão da 

redação. 



 

 51 de 109 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Tem a palavra a Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que a proposta que foi feita inicialmente, 

tanto do Governo quanto da sociedade civil, é quanto à redação.  É só vermos quem se propõe 

para dar agilidade.   

Eu acho que a forma, a idéia é de que esse compromisso que fizemos, essas 

preocupações... No meu entender, esses compromissos revelam preocupações.  Já que o 

Ministro vai estar aqui conosco, entre hoje e amanhã, cabe a nós explicitar a discussão que 

fizemos e as preocupações que temos com relação a todo esse processo.  A minha proposta é 

que apresentemos o documento.  A vinda do Ministro é um momento privilegiado. Vamos estar 

buscando ouvir a posição do Ministro com relação aos benefícios de prestação continuada, se 

essa medida está sendo gestada, se não está, se o que os jornais têm colocado como posição do 

Ministro reflete realmente ou se os jornais estão especulando. Então, vamos ouvir o que o 

Ministro tem a dizer. 

Agora, a vinda dele também pode ser aproveitada para mostrarmos as 

preocupações que temos com a falta de recursos do CNAS, a preocupação quanto ao não envio 

da Política Nacional de Assistência Social.  Acho que essas questões todas que temos discutido 

esses dias. Eu não vejo nenhum problema em um colegiado composto pela sociedade civil e pelo 

Governo, que tem função e responsabilidade, expressar para o gestor maior, que é o Ministério 

da Previdência e Assistência Social, na figura do Ministro, as preocupações que tem tido.  Se as 

pessoas não querem se posicionar enquanto colegiado em relação às críticas, até porque há 

divergência entre nós, expressamos as preocupações comuns do CNAS.  Eu acho que é 

preocupação comum do CNAS o fato de ainda não ter sido apresentada a Política Nacional de 

Assistência Social.  Acho que isso não é preocupação de um ou de outro, por exemplo.  Se há 

críticas de procedimentos, que são de um segmento ou de pessoas, também aqui podemos dizer 

ao Ministro. Acho que é um momento privilegiado a vinda do Ministro aqui, para nos colocarmos 

em termos de avaliação, de preocupações ou de críticas, naquilo que entendermos como 

importante.  
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É importante o Ministro conhecer essas preocupações que temos, esses cinco 

ou seis pontos que levantamos.  É importante até para o Ministro conhecer o debate que o CNAS 

faz.  Acho que temos que mostrar a dinâmica de funcionamento e nossas preocupações. Não 

vejo nenhum problema, acho que é uma oportunidade muito grande. Se o Ministro se dispõe a vir 

aqui, não será a primeira vez que o Ministro vem aqui e não será a primeira vez que nos 

posicionamos frente ao Ministro sobre questões que foram colocadas.  

Estou dizendo isso porque o ponto que estamos discutindo é: que 

encaminhamento damos para essa carta-compromisso. Minha proposta de encaminhamento é 

que essa carta-compromisso seja apresentada para o Ministro, como fruto das nossa discussões.  

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - O encaminhamento é aproveitar a 

presença do Ministro e já apresentar a ele isso.  

Agora, parece que temos que discutir também uma comissão que faça a 

redação final de todas essas modificações e tudo isso. 

Alguém mais quer se inscrever? 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - O senhor me dá licença. São quase treze horas.  

Não vamos interromper para o almoço? Eu tenho que ir para a farmácia tomar uma injeção.  Não 

estou muito bem hoje, e queria sair, mas não na hora da votação. Proponho que façamos uma 

interrupção. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Vamos votar só isso.  Após, 

interrompemos e voltamos pontualmente às catorze horas.   

Ainda há alguém inscrito?  Senão, fazemos a votação e escolhemos duas 

pessoas para fazer as modificações finais no documento.  Alguém quer fazer encaminhamento de 

votação? (Pausa.) 

Então, vamos votar esse último ponto.   

Moroni, por obséquio, o que estamos votando? 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Basicamente a questão da Comissão, para ver a 

questão da redação, e na presença do Ministro seria apresentado o documento. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Então, estamos votando que se 

escolha uma comissão de dois membros, de preferência um da sociedade civil e outro do 

Governo, para fazer essa redação final, e que vamos aproveitar a presença do Ministro para 

apresentar a ele essa carta-compromisso. 

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

Está aprovado por unanimidade. 

Eu gostaria de saber quem se dispõe a fazer a redação final.  (Pausa.) 

Gilson e Fátima. 

Voltamos às catorze horas e trinta minutos. 

Está suspensa a reunião. 

            

             *     *     * 
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PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Boa-tarde. 

A nossa última tarefa naquilo que diz respeito à condução do processo eleitoral 

seria abrirmos a discussão em torno de propostas de candidaturas efetivas.  Temos que 

realmente votar, mas para votarmos temos que apresentar nomes concretos.  Está aberta a 

discussão a respeito de propostas de candidaturas para a Presidência e a Vice-Presidência do 

CNAS.   

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Inscrição para apresentação? 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Apresentação de candidaturas. 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Os Conselheiros do Governo propõem o nome do 

Conselheiro Gilson para Presidente e do Conselheiro Vandevaldo para a Vice-Presidência.   

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Uma proposta concreta já foi feita.  

Alguém mais gostaria de se manifestar? 

A Conselheira Sônia apresentou a candidatura do Gilson para a Presidência e 

do Vandevaldo para a Vice-Presidência. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Nós gostaríamos de estar colocando que 

também estamos com a posição de sairmos daqui hoje com a Presidência definida.  

Consideramos esse processo de discussão durante esse tempo todo bastante desgastante para 

todos nós, mas muito rico por ter possibilitado firmarmos compromissos comuns, clarearmos 

entendimento sobre as instâncias de participação, de decisão e de trabalho.  Isso só fortalece 

este colegiado. Não tenho dúvidas em dizer que qualitativamente este é o melhor colegiado 

vinculado às políticas sociais, justamente porque procuramos ir na raiz das discussões, expor 

nossas divergências, com a seriedade de estarmos tentando construir uma política de assistência 

e um espaço de participação de qualidade. 
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Nós entendemos que a partir do momento em que fizermos essa discussão 

coletiva, assumimos compromissos, enquanto grupo, enquanto colegiado, e também explicitamos 

compromissos de uma Presidência Ampliada, com uma divisão de atribuições e 

responsabilidades entre Presidente e Vice-Presidente e entre o Presidente e os Grupos de 

Trabalho. Assumimos o propósito de trabalhar coletivamente, em direção a princípios e diretrizes 

comuns.  Baseadas, então, nesse compromisso assumido coletivamente, apoiamos a chapa 

apresentada. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Mais alguém gostaria de se 

manifestar? 

Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só queria complementar. Eu espero que 

esse processo tenha nos ensinado algumas coisas.  Eu acho que o nome do Conselheiro sempre 

teve muito trânsito dentro deste Conselho, sempre foi muito respeitado por este Plenário como 

alguém que tem posições muitos firmes e se alia, muitas vezes, à própria sociedade civil nos 

momentos em que entende que é uma posição correta. Então, sempre tivemos uma relação muito 

favorável com o Gilson.  

Independente de equívocos que tenham havido, de parte a parte, nas 

negociações, entendemos que é possível construir um consenso mesmo com algumas 

dificuldades. Percebemos que neste colegiado não é possível fazer imposições, mas é possível 

construir coletivamente.  Acho que no sentido de termos construído essa boa relação com o 

Gilson e ter construído um processo de negociação que, como disse a Patrícia, embora 

desgastante, enriquecedor para ambos os lados, realmente poderíamos apresentar a candidatura 

do Gilson e do Vando como uma candidatura de consenso.  Que apresentemos a candidatura do 

Gilson e do Vando como uma candidatura de consenso, construída coletivamente. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Conselheiro Vando. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA - Como a candidatura não é minha, mas da 

sociedade civil, com o voto do representante dos municípios, gostaria de concordar com a 

proposta feita, mas quero fazer um registro.  A sociedade civil discutiu muito esses dias, vocês 

são testemunhas disso, e entendeu que teria que sair da condição de impasse.  Esse impasse 

não foi criado pela sociedade civil.  É bom deixar claro isso.  É bom pensar que a sociedade civil 

foi altruísta no momento em que indicou um candidato governamental para a Presidência do 

Conselho.   

Então, fica o registro disso. Entendemos que aqui não é capitania hereditária, 

que o Governo terá sempre a Presidência do Conselho, ou os Governos, já que temos Governo 

Estaduais e Municipais também. 

A sociedade civil acha que é absolutamente legítimo postular a Presidência do 

Conselho, entendendo que o princípio da alternância é altamente democrático e válido, 

entendendo que ser Presidente de um colegiado é ser Presidente e não dono de um colegiado, é 

estar de acordo e encaminhando as deliberações do colegiado. Se isso é bem entendido, tanto 

faz se é sociedade civil ou Governo.  Isso não é um problema.  Agora, passa a ser um problema 

quando sempre tem que ser Governo.   Aí é como se a priori não exista confiança na sociedade 

civil, que teria capacidade de fazer os encaminhamentos que esse colegiado decida.  É também 

uma desconfiança, com se a sociedade civil não fosse capaz de incluir os representantes de 

Governo dentro de uma proposta democrática de gestão do Conselho. Está aí a nossa proposta, 

foi bastante discutida. Não era uma discussão somente de nomes. Aliás, quero deixar muito claro 

que em nenhum momento houve questionamento quanto a nomes. O Gilson sempre teve uma 

aceitação muito grande entre nós.  

Houve um entendimento, que foi discutido não só aqui dentro mas na instituição 

que represento, a ABONG. Houve a dificuldade de se votar um candidato do Governo, 

independente de quem fosse. Por quê?  Há uma conferência adiada por uma medida provisória, 

pelo Governo; há uma medida provisória em gestação ou vamos conversar depois com o Ministro; 

há informações de que os Conselhos poderiam ser de ofício presididos pelos Ministros da área. 

Seria muito estranho, eu entendo assim, um Ministro ser Presidente de um Conselho.  Se ele tem 

que encaminhar as decisões de um Conselho fica complicado a figura de um Ministro estar, em 
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alguns casos, encaminhando decisões de um colegiado que não necessariamente não são 

decisão de um Ministério, já que o Conselho tem autonomia. Ele é vinculado ao órgão, mas é 

autônomo, não é subordinado nem ao Ministro nem ao Governo.  Isso tem que ficar muito claro. 

Na ABONG ficou muito difícil essa discussão.  Depois de tudo isso, votar no 

Governo outra vez? Como vocês vão explicar isso? Como a ABONG vai explicar isso para a 

sociedade?  Então, tivemos que discutir muito e dizer: o Conselho é maior do que tudo isso.  

Então, em função da consolidação do Conselho, em função dos compromissos que este 

Conselho está assumindo - esse documento também foi discutido na ABONG, não é abstrato -, 

em função dessa nova realidade, vale à pena, outra vez, eleger um candidato do Governo, dada 

essa situação de impasse que foi criada. Não devemos esquecer que discutimos bastante, que 

ficou registrado em ata que o Governo teve exatamente o número de votos da sua representação, 

mas teve o poder de veto, ou seja, houve, efetivamente, um veto.  Quisemos chegar à exaustão 

desse entendimento.  Está claro que houve um voto à sociedade civil e que a sociedade civil, 

altruisticamente, já havia indicado um candidato do Governo, já votou, outras vezes, em candidato 

do Governo e poderá voltar a fazê-lo, mas não como uma coisa de ofício, não com uma 

concepção de capitania hereditária. 

Entendo que aprovamos uma proposta democrática e vamos tentar fazer deste 

Conselho definitivamente um espaço colegiado, onde a democracia seja a palavra de ordem de 

todo o dia.   

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Alguma outra manifestação? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu queria, só como encaminhamento, que a fala da 

Patrícia e do Vando fosse anexada à Ata como uma declaração de voto de toda a sociedade civil. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Mais alguém?  

Gilson. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Srs. Conselheiros, eu estou, neste momento, 

tomado de uma certa emoção, evidentemente, por estar sendo, de alguma forma, apoiado por tão 

elevado posto e tão significativo trabalho, porque é um trabalho que não é destinado aos mais 

bem dotados do país e, sim, àqueles que mais precisam do Governo.  Então, essa emoção é 

justificada.  São essas as minhas primeiras palavras de agradecimento aos companheiros aqui do 

Conselho que estão de uma forma generosa abrindo mão da possibilidade de indicarem um 

candidato e apoiando um candidato que está sendo apresentado da forma como foi feito pela 

Conselheira Sônia, com apoio que eu muito agradeço da Conselheira Marlova e Patrícia, que se 

pronunciaram.  

Eu queria dizer que sempre tive, na minha vida, uma conduta democrática.  Eu 

sempre participei de movimentos, não só no tempo de estudante como também desempenhei 

diversas funções no Governo. Sei que as coisas se vencem pelo consenso, pela capacidade que 

todos nós temos de entender e de aceitar as coisas que são claras e que são objetivas. Essa 

seria uma disposição que eu trago a este Conselho, de discutir à exaustão aqueles temas que 

vierem a ser colocados neste plenário.  Acho que não poderíamos adotar neste Conselho uma 

atitude de apoiar as coisas sem um conhecimento profundo delas. É preciso que o Conselho, 

para ter uma condição que todos desejamos, atuante e respeitado, tenha deliberações muito 

acertadas nesse campo que vamos trabalhar. Não quero, com isso, dizer que as deliberações 

anteriores não foram, mas, como disse a Conselheira Patrícia, este é um momento muito 

importante, porque o Conselho possuiu uma representação experiente de Conselheiros que já 

vieram de outras oportunidades trabalhando neste plenário.  Então, é uma situação muito boa 

para que ele seja um Conselho, daqui para a frente, muito ouvido dentro do Governo.  

Esse é o esforço que eu me proporia a fazer se vier a ser realmente indicado e 

aprovado por todos.   

Eu gostaria de dizer que, nesse espírito de integração, a sociedade civil pode 

estar certa de que em nenhum momento será afastada das discussões. Eu não pretendo, de 

forma alguma, me reunir com alguém para tomar deliberações que não possam ser discutidas 

com a sociedade civil.  Esse é um compromisso que eu faço.  
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Evidentemente, quanto a essa carta de princípios que foi aqui apresentada, não 

podemos dizer que o Presidente vai, por um passe de mágica, fazer com que toda ela seja aceita 

pelo Governo. Pelo contrário, temos que discutir, temos que levar essas posições.  Existem 

algumas posições que eu pessoalmente tenho condições de assumir como minhas, pessoais.  

Vamos lutar para que elas sejam defendidas e apoiadas pelo Governo evidentemente. Não 

podemos, por exemplo, nos comprometer a rever decretos e medidas provisórias, mas lutar ou 

defender o lado que nos compete defender, que é o de levar adiante o trabalho na Assistência 

Social para torná-lo o mais abrangente possível. 

Então, com essa disposição e agradecendo, emocionado, a essa indicação, 

coloco-me à disposição de todos, daqui para a frente, para discutirmos e para engrandecermos 

este Conselho.  Digo a vocês: acho que precisamos ter uma esperança maior e, para isso, todos 

precisamos trabalhar com paixão.  Esse é um ponto fundamental no desempenho de cada 

Conselheiro, para que consigamos fazer um trabalho que possa ter resultados para o Brasil. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Obrigado, Conselheiro Gilson. 

Se não houver mais inscrições, passaremos ao processo de votação.  (Pausa.) 

Segundo estou sendo informado pelo nosso Secretário-Executivo, temos que 

fazer a votação nominal dessa candidatura de consenso. Cada um que for chamado vai se 

manifestar em torno do nome do Presidente e em torno do nome do Vice-Presidente, que, 

segundo consenso a que chegamos, seriam o Gilson e o Vandevaldo. 

O Sr. Secretário pode proceder à chamada de cada um dos votantes.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Vou seguir a nossa lista de presença. 

Manoel Veras Nascimento. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Conselheiro Gilson para Presidente e 

Conselheiro Vandevaldo para Vice-Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Gilson Assis Dayrell. 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Idem. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Sheila Miranda da Silva. 

 

SHEILA MIRANDA DA SILVA - Conselheiro Gilson para Presidente e 

Conselheiro Vandevaldo para Vice-Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Sônia Maria Moreira. 

 

SÔNIA MARIA MOREIRA - Gilson para Presidente e Vandevaldo para Vice. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Lígia Pinheiro Barbosa. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Gilson para Presidente e Vandevaldo para Vice-

Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Anoildo dos Santos. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Gilson para Presidente e Vandevaldo 

para Vice-Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Heldo Vítor Mulatinho. 

 

HELDO MULATINHO - Gilson para Presidente e Vandevaldo para Vice. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Maria do Carmo Menicucci. 
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MARIA DO CARMO MENICUCCI - Gilson para Presidente e Vando para Vice-

Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Gilson e Vando. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Vandevaldo Nogueira. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Gilson e Vando.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Padre Virgílio. 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Voto no Gilson para Presidente e no 

Vandevaldo para Vice-Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Paulo Rocha. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Conselheiro Gilson para 

Presidente e Conselheiro Vandevaldo para Vice. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Célio Vanderlei Moraes. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Conselheiro Gilson e  Conselheiro Vandevaldo. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Maria José Lima Barroso. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - Conselheiro Gilson para 

Presidente e Conselheiro Vandevaldo para Vice. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Ana Maria Lima Barbosa. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Conselheiro Gilson para Presidente e 

Conselheiro Vandevaldo para Vice-Presidente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Maria de Fátima Ferreira. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Conselheiro Gilson para 

Presidente e Vandevaldo. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Patrícia Souza de Marco. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Conselheiro Gilson e Conselheiro Vandevaldo. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Ana Lígia Gomes. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Gilson e Vandevaldo. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Segundo pudemos apurar, entre 

quinze titulares e três suplentes, a eleição se deu por unanimidade. 

Estamos todos de parabéns.  

Eu convido, neste momento, o Gilson para assumir a Presidência e o Vando a 

Vice-Presidência, declarando-os empossados. (Palmas.) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, eu gostaria de renovar o 

que eu disse há pouco e, ao mesmo tempo, de dizer o seguinte: estivemos há poucos instantes 

reunidos com o Sr. Ministro da Previdência e ele se dispôs a vir participar conosco de um debate 

sobre essa carta de princípios e outras questões que foram levantadas pelo Plenário. Eu pediria, 
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então, a dois Conselheiros que se dirigissem ao gabinete do Sr. Ministro - um da sociedade civil e 

outro do Governo -, para convidá-lo a vir aqui participar de um debate conosco sobre essas 

questões que foram levantadas.  Eu pediria que a sociedade civil indicasse a Conselheira 

Patrícia, porque foi a negociadora ao longo de todo esse tempo, e a Conselheira Sônia, que 

também participou desses debates, para que pudessem conduzir o Sr. Ministro da Previdência. 

Eu pediria a essas duas Conselheiras que fizessem essa gentileza. 

Eu gostaria, também, de agradecer essa unanimidade que consigamos aqui, 

porque isso fortalece muito a Presidência do Conselho. Conseguirmos trabalhar integradamente é 

uma coisa muito boa e, principalmente, assegura ao Conselho uma voz uníssona. Não podemos 

ter perante o Governo e a sociedade posições discrepantes. Eu convido a todos os Conselheiros, 

daqui para a frente, no momento em que este Conselho tomar decisões, a assumirem essas 

decisões como decisões do Conselho.  Aí é que virá o desafio, porque tomar decisões 

apressadamente realmente é um perigo, porque vamos ter dissidências e todo o tipo de 

dificuldades. Depois que elas forem votadas com profundidade, eu acho que temos por obrigação 

que defendê-las. Eu acho que o Conselho daqui para a frente tem esse desafio: apresentar 

propostas que sejam capazes de ser defendidas, tanto pela sociedade civil quanto pelo Governo.  

Esse é um desafio muito grande. Pode até ser uma utopia pretendermos isso, mas acho que 

fazemos a vida com essa utopia. Precisamos ter uma meta maior a seguir e tentar atingi-la como 

um ideal. Evidentemente, as dificuldades surgirão. 

Eu agradeço muito, também, ao Conselheiro Vando por ter concordado em 

retirar a sua candidatura à Presidência. Eu acho que ele demonstrou um gesto de grandeza com 

essa atitude, que garante essa integração que estamos desejando. Pode estar certo o 

Conselheiro Vando de que farei tudo para que nas decisões do Conselho ele esteja presente, a 

menos que haja dificuldades, pois não sei exatamente se o Conselheiro Vando mora em Recife 

ou em São Paulo.  Mora em Recife. Poderão surgir determinadas circunstâncias em que essa 

distância venha a dificultar alguma coisa, mas acho muito importante que ele esteja presente, 

porque é uma forma de garantir essa integração.  Se ele é o representante legítimo da sociedade 

civil e estamos querendo que as nossas deliberações sejam consensuais, é muito importante que 

ele participe. 
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Agradeço também ao Conselheiro Anoildo que esteve, durante esse tempo, 

como candidato à Presidência e soube com muita grandeza também, em determinado instante, 

abrir mão dessa candidatura para nos apoiar.  

O Conselho tem todas as bases para trabalhar daqui para a frente.  

Dentro de instantes contaremos com a presença do Sr. Ministro.   

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Só uma questão de redação. 

No texto que foi distribuído, na segunda versão, tenho a impressão de que o 

último parágrafo também fazia parte daquelas questões transitórias, que poderiam ter sido 

eliminadas. 

É só lembrar isso quando for redigir a redação final. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão todos de acordo com essa 

sugestão do Padre Virgílio, ou seja, a eliminação do último parágrafo? (Pausa.) 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Parece-me que foram esquecidos dois itens 

que nessa redação final foi acrescentados. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão em uma página extra. 

Vou ler os dois itens. 

“Continuidade da Secretaria-Executiva e garantir a integração, na condução do 

CNAS, entre o Presidente e o Vice-Presidente.”  

Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu gostaria de sugerir que fosse explicado 

melhor a “continuidade da Secretaria-Executiva”, porque do jeito que está colocado - continuidade 

- dá a entender que há alguma proposta de acabar com a Secretaria-Executiva. É uma 

continuidade na organização. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Manter a atual organização. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Boa-tarde. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Sr. Ministro, que muito nos honra com 

sua presença, está à disposição dos Srs. Conselheiros para iniciarmos esse novo período de 

gestão do Conselho, com um debate com o nosso chefe maior, nosso líder aqui no Conselho, que 

é o Sr. Ministro da Previdência. 

Sr. Ministro, é uma honra muito grande poder recebê-lo pela primeira vez aqui. 

Principalmente, agradeço essa disposição que o senhor teve em vir aqui conosco debater as 

questões da Assistência Social. 

Os Srs. Conselheiros apresentaram hoje pela manhã uma série de questões 

sobre a organização do CNAS, sobre as políticas de Assistência Social, sobre trabalhos que 

precisam ser desenvolvidos.  Eu pediria aos Srs. Conselheiros que, tão logo o Sr. Ministro 

permita, cada um apresente os pontos de vista que desejar. 

Passo a condução da Presidência ao Sr. Ministro. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu cumprimento inicialmente a todos, 

dando o meu boa-tarde, e cumprimento pela solução encontrada.  A situação de impasse não era 

boa.  Acredito que a eleição do Gilson, com apoio de todos, é um passo importante. Eu mesmo 

me comprometo a trabalhar um pouco no sentido de valorizar as posições do Conselho. 

Na verdade, eu gostaria de, neste momento, abordar apenas o tema da 

concessão de benefícios aos portadores de deficiência física e não entrar na outra pauta. Eu 

poderia voltar aqui amanhã, se fosse o caso, porque só tenho trinta e cinco minutos, pois tenho 

uma gravação logo a seguir. 

Eu acho que esse primeiro assunto que tinham me solicitado hoje pela manhã 

eu já poderia tratar já, pois em trinta minutos podemos tratá-lo. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Foi inclusive uma sugestão 

nossa que o senhor viesse até aqui, pois estava um impasse.  A imprensa tem declarado 

sistematicamente que vai haver uma medida provisória que modificaria a continuação do 

benefício de prestação continuada, a forma como ele vem se dando.  As próprias matérias dos 

jornais têm dito que o senhor tem colocado que a medida provisória está se viabilizando. Várias 

delas, não é só uma. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu já esclareço o que está se passando. 

Estávamos mais ou menos com um ano de operacionalização do benefício, 

quando resolvemos fazer uma auditoria dentro um universo que consideramos adequado - perto 

de 150 casos. Fizemos em vários pontos do Brasil, por amostragem. Nesse primeiro 

levantamento, observamos que mais ou menos 20% das concessões não estariam dentro do 

padrão considerado correto. Havia ali desde pequenos problemas que poderiam ser dados 

apenas por questão de interpretação, até problemas graves, por facilidades e até fraudes. 

Feito esse primeiro levantamento, tendo esse primeiro alerta, resolvemos 

aprofundar alguns levantamentos. Por exemplo, na Paraíba, fizemos o levantamento de dois mil 

casos. São duas mil pessoas que foram reanalisadas, tanto sob o aspecto da perícia médica 

quanto em termos documentais.  Fizemos alguns levantamentos pontuais, por indicação de 

fraude, como no Maranhão e os levantamentos nos mostram uma série de desvios bastante 

graves.  

O primeiro desvio é quanto às facilidades na concessão dos laudos por parte 

das chamadas equipes multiprofissionais.  Embora eu possa dar aqui dois ou três exemplos, eles 

não são exemplos simplesmente pinçados, eles se repetem em grande número. Por exemplo, 

defeito em um dos dedos da mão.  São dezenas de casos.  Defeito em um dos dedos da mão. 

Seqüelas na mão direita, com base em um acidente; azia estomacal ou má digestão, e assim por 

diante. O número é extremamente grande de diagnósticos simples, que não são incapacitantes.  

Não em um  universo pequeno e nem em caso de fraude generalizada, como em uma cidade do 

Maranhão. Em universos de seis municípios, chega-se a 56% de casos nesses tipos de 

diagnósticos considerados incorretos, e sempre assinados por um médico, em conjunto com uma 
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enfermeira ou com uma assistente social. Isso mostra claramente que a estrutura é inadequada.  

Eu não posso punir todos esses médicos. Aí eu começaria a abrir milhares de processos, e todos 

nós sabemos que levaria anos e não chegariam a absolutamente nada.  

Uma das decisões tomadas foi de que a perícia teria que ser a perícia oficial. Ele 

pode chegar com um laudo, mas sempre teria que passar por uma perícia oficial. Essa é uma 

decisão importante a ser tomada, para preservar a boa operacionalização e a manutenção do 

programa. 

A segunda questão que se mostrou muito é que embora a lei tenha estabelecido 

um quarto de salário mínimo como parâmetro, em termos de renda per capita,  não há como 

comprovar isso, porque mais da metade das pessoas que recebem esse benefício estão no 

mercado informal.  Então, temos que pedir que eles pelo menos declarem, sob as penas da lei, 

qual é o valor.  Hoje não há nenhuma responsabilidade na declaração. 

O terceiro ponto que se verificou, e que se repete em um percentual 

extremamente elevado, é a questão das pessoas que moram sob o mesmo teto, onde o 

empréstimo de vizinhos ou de outras pessoas para dividir a renda é normal. Virou um fato normal.  

Então, são três questões, que eu chamaria de operacionais, que precisam ser 

disciplinadas. Por enquanto, pensa-se apenas nisso.  Claro que outros estudos foram feitos sobre 

implicações em virtude da expansão desse benefício. O inicialmente previsto, pelos cálculos das 

equipes na época da votação da LOAS, já está com perspectiva de dobrar no segundo ano e de 

continuar crescendo. Evidentemente, a nível técnico, foram discutidas outras alternativas, mas 

nenhuma delas foi considerada. Os únicos pontos que foram considerados são esses três que 

aqui estou citando. Eventualmente, mais algum ponto que eu não me recordo agora, mas 

totalmente sem nível de expressão em relação a esses três que citei. Então, é apenas isso que se 

deseja, alterar a questão operacional da execução, já que o número de fraudes, de erros e de 

facilitações está levando a um percentual extremamente elevado. 

É exatamente isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Marlova. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só ia comentar, Ministro, nessa questão que 

o senhor chama de operacional, essa três questões, que tenho uma preocupação, que não é só 

minha, mas de todo o Conselho, que eu queria dividir um pouco com o senhor. Eu acho que o 

problema de discutir o benefício de prestação continuada é um problema sobre que lógica vamos 

discuti-lo.  Acho meritório, razoável e corretíssimos que o Governo tenha essa preocupação com 

a questão das fraudes, até porque acompanhamos pela imprensa. Eu tive a oportunidade de 

acompanhar mais de perto durante o tempo em que trabalhei próxima ao senhor o problema das 

fraudes do INSS e o que isso representa aos cofres da Previdência e do próprio país.   

Na questão do benefício de prestação continuada, estamos falando de uma 

lógica que é um pouco diferente. A política de assistência social é uma política, em primeiro lugar, 

não contributiva, Ministro. Daí, ela já é diferente da Previdência, por ser não contributiva. Em 

segundo lugar, o benefício de prestação continuada é um benefício que foi previsto 

constitucionalmente e que tem a lógica da inclusão. Por quê? Porque temos uma situação social 

muito grave, somos um país que é campeão mundial da desigualdade, temos uma parcela muito 

grande da população que fica excluída, que fica à margem.  Então, o benefício de prestação 

continuada vinha, de certa forma, ser o primeiro benefício realmente redistributivo da sociedade 

brasileira, no sentido de que não apenas iria compensar essa parcela da população que está 

excluída, mas seria um benefício de fato redistributivo no sentido de ter também um conteúdo 

emancipatório e sem tutela, que é garantir uma renda às pessoas portadoras de deficiência, 

incapacitadas para o trabalho, e também à pessoa idosa. 

Então, o que eu me preocupo, Ministro, e não discordo em absoluto dos três 

aspectos que o senhor levantou,  é que a discussão das questões operacionais seja feita 

respeitando essa lógica. O que chega para o Conselho - e aí o nosso temor é grande - é a 

questão da mudança do teto da idade, quando sabemos.  A Mariazinha, nossa Conselheira da 

ANG, pode lhe falar horas sobre isso, com dados sobre a questão da média de vida, de como 

essa população é mais pauperizada, menos favorecida na escala de distribuição de riquezas, não 

chega aos 70 anos e, portanto, não se torna destinatária, alcançável por esse benefício.  E a 

mesma coisa com relação aos deficientes físicos dessa parcela específica da população. 



 

 69 de 109 

Então, a minha preocupação, e ela realmente é muito grande, é no sentido de 

que falemos sempre sobre a lógica que motivou a criação desse benefício constitucional, que é a 

lógica de incluir essa parcela da população e, não, reiterar mecanismos de exclusão, critérios de 

elegibilidade que, ao invés de cumprir o previsto constitucionalmente terminam por impedir o 

cumprimento do benefício. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que a Marlova foi 

muito feliz quando colocou a questão de que estamos na inclusão. 

Eu respeito muito a preocupação com relação às fraudes, porque também é 

uma preocupação do CNAS. Quer dizer, se é levantado que pessoas que têm azia, pessoas que 

têm apenas um dedo a menos estão sendo beneficiadas, provavelmente terão outras pessoas 

com 70 anos, com problemas de deficiência, que terão mais dificuldades de obter esse benefício.  

Então, eu acho que isso é saudável. 

Agora, primeiro, essa discussão deveria estar passando pelo CNAS. É muito 

importante o senhor estar vindo aqui. Eu acho até que em outro momento, quando o senhor tiver 

mais tempo, poderíamos aprofundar esse debate, como solucionar essas fraudes. Tenho certeza 

de que resolver é difícil, porque na Previdência e na Saúde também existe esse problema. Agora, 

quando o senhor falou que quer mudar a operacionalização, não ficou muito claro como seria 

mudada essa operacionalização. Seria através de uma discussão ampla, até mesmo com a 

população que vai ser beneficiada, uma discussão com o CNAS, uma discussão com os 

Conselhos Estaduais e Municipais, para que não houvesse mais essas fraudes. Por exemplo, sair 

uma medida provisória dizendo que por conta dessas fraudes apenas o médico da Previdência e 

não mais uma equipe multidisciplinar. Não se pode detectar com muita fidelidade a questão da 

renda mínima, mas o senhor mesmo falou que eles estão na economia informal. A economia 

informal, no país, hoje, vive uma grave crise. Se a formal está em crise, imagine a informal. Ela 

pode até estar se ampliando porque a formal está em crise, mas viver de economia informal, 

todos sabemos, traz muitos problemas.  

Realmente existe essa quantidade de pessoas que têm essa renda baixa. Eu 

acho que é tentar resolver os problemas via democracia, não através de medidas provisórias que 
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no fundo vão trazer apenas o impedimento de que mais pessoas tenham acesso a esse benefício, 

pessoas que realmente dele necessitem.  

Vou parar por aqui. Eu teria outras coisas a acrescentar, mas há outras pessoas 

interessadas em falar.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, vamos ouvir os Conselheiros e, 

depois, o Ministro. 

Conselheira Ana Lígia. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Acho ótimo que o Sr. Ministro esteja aqui, mas lamento 

que esse assunto somente agora, depois de um anúncio que fiz aqui, que tive acesso por acaso 

às informações, venha a ser discutido aqui. Em nenhum momento a SAS trouxe esse assunto. Ao 

contrário. Reiterou que não tinha conhecimento do assunto.  Acho que não é esse tipo de 

procedimento que me parece o mais adequado, já que este é um fórum de discussão das 

questões da Assistência Social.  

Independente da questão da forma, com relação ao mérito também me 

preocupo. Acho que algumas declarações ou algumas avaliações que falam de problemas de 

caixa e de dificuldades financeiras colocam muito a preocupação da intervenção, agora, na 

alteração da lei, no sentido da restrição ao acesso.  

Eu entendi as dificuldades operacionais que o Ministro colocou. Ninguém 

defende fraude, de forma nenhuma. Até, a princípio, não compreendia muito bem por que o INSS, 

que tem uma estrutura e que lida rotineiramente com questão de fraude, não poderia resolver 

esse problema e por que, necessariamente, teria que alterar a lei. O Ministro ainda há pouco 

explicou a dificuldade disso. 

De qualquer forma, gostaria muito de compreender melhor essa questão na 

alteração do conceito de família. Acho que ela vem restringir.  Não há outras soluções para 

impedir que vizinhos, que não são do mesmo teto, estejam nisso? Acho que aí vai ser colocada 

uma restrição e queria compreender com mais clareza como operacionalmente isso se daria. 
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Há uma outra questão e as entidades que representam pessoas portadoras de 

deficiência poderiam falar mais sobre esse assunto. Parece-me que a discussão do portador de 

deficiência agora se resume a um problema eminentemente médico, de uma perícia médica.  A 

discussão da equipe multidisciplinar, que agora estaria causando as fraudes, é uma discussão 

que amplia a compreensão do que era esse laudo. Não era somente uma opinião do médico. 

Uma outra coisa que eu queria levantar, embora o Ministro tenha dito que são só 

essa três, mas quero insistir até em razão do que eu soube e do a imprensa divulgou, é a respeito 

da alteração do artigo que fala da redução da idade do idoso. Eu também queria ouvi-lo sobre 

isso, porque esse assunto foi colocado. 

Por enquanto é isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Ana Maria. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Já fui contemplada com alguns comentários, da 

Ana Lígia e da Marlova, mas há alguns pontos que eu gostaria de colocar. 

O benefício, quando chegou no interior desse imenso país, virou quase que uma 

guerra, até porque as  pessoas começaram a entender que precisavam ir a um médico, a uma 

equipe. Isso revolucionou e tirou as pessoas que nunca imaginavam que fossem sair de casa 

para alguma coisa. Então, o primeiro aspecto foi fazer as pessoas irem a um médico, pela 

primeira vez na vida. Muitos foram os casos. Menos de 1% da população portadora de deficiência 

já passou por um processo de reabilitação. Isso é comprovado. Se eu somar o número de 

instituições do meu Estado, da minha capital, que é João Pessoa, e somar pelo número de 

pessoas portadoras de deficiência, menos de 1% já passou por algum tipo de reabilitação. Então, 

essas pessoas estão completamente fora do processo de reabilitação.   

Com a chegada do benefício, muitas pessoas procuraram o serviço para serem 

atendidas com o benefício, até porque as condições de chegada ao centro é muito difícil para a 

pessoa portadora de deficiência, principalmente os deficientes em grau maior. 

Por exemplo, há município em que temos o nosso movimento e conhecemos o 

problema de fraude. Fomos os primeiros a denunciar.  A pessoa veio e disse: entraram duas 
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pessoas que não são portadoras de deficiência.  Fomos os primeiros a denunciar e o INSS foi lá 

imediatamente e providenciou o devido cancelamento. Não defendemos a fraude de forma 

alguma. Agora, defendemos que a pessoa portadora de deficiência seja integrada. Se o benefício 

é um desses meios, temos que discutir com muita tranqüilidade. 

Eu fico imaginando que com a revisão - se for 20% - que alternativa teríamos 

para incluir as pessoas portadoras de deficiência. Discutir o benefício desvinculado de uma 

política maior de geração de renda e de reabilitação é muito problemático, porque vamos 

antecipar a morte de muitas pessoas que hoje, pelo menos, estão comendo. É uma discussão 

que deve ser feita vinculada a outros tipos de serviços. Hoje, simplesmente, tirar essas pessoas 

do benefício é muito sério, até porque muitas dessas pessoas ainda não conseguiram chegar ao 

benefício.  A Lair está com uma carta, que mostra que muitas pessoas não conseguiram. 

Trabalharmos simplesmente com equipe médica, sem haver equipe 

multiprofissional.  Há outras razões que tornam as pessoas incapacitadas para o trabalho, que o 

médico e o perito não vão detectar.  Uma equipe multiprofissional sim, porque, simplesmente, 

poder segurar uma vassoura não quer dizer que essas pessoas saibam varrer a casa.  É uma 

questão que precisamos discutir muito, porque, senão, vamos exterminar um bocado de gente 

que agora tinha perspectiva de ter uma vida diferente com o benefício.   

As nossas entidades estão à inteira disposição para que possamos contribuir 

com essa discussão, para que possamos avançar nessa discussão.  É difícil para mim entender 

sem essa vinculação com uma política mais ampla. Outra dia eu conversava com o Gilson sobre 

a forma como o Ministério do Trabalho pode trabalhar mais conjuntamente, porque isso vai ser 

um problema muito grande para este país, já que esse um milhão e quinhentas mil pessoas estão 

na fila para entrar no benefício.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Acho que nenhum Conselheiro vai concordar com 

a idéia de que os benefícios sejam deturpados e que existam aproveitadores, que existam 

falcatruas.  É claro, isso tem que ser corrigido, até para beneficiar a quem efetivamente precisa. 
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Agora, curiosamente, as informações que aqui chegaram contemplam absolutamente essas três 

questões, ou seja, questão da declaração - essa informação que nos chegou está aqui 

confirmada -, pessoas que moram sob o mesmo teto. Haveria algum movimento no sentido de 

alteração da concepção de família mononuclear para uma outra concepção, que não a que está 

na LOAS. Dificuldade de comprovar renda. 

Também chegaram outras informações. Por exemplo, a idade do idoso ficaria 

permanente em 70 anos.  Como em 1997 baixaria para 67 e em 1999 para 65, essa informação 

também chegou. 

Chegou uma outra informação: que os portadores de deficiência só teriam 

direito ao benefício depois de vinte e um anos de idade. Isso gerou uma certa ansiedade nas 

entidades que trabalham com portadores de deficiência na área da Assistência Social. 

Eu coloquei esses fatos na época, que eram bastante preocupantes, e gostaria 

que houvesse um desmentido, ou seja, que aquelas informações não fossem verdadeiras. Aqui 

há algumas confirmações. Eu gostaria de ouvir. O Ministro colocou que há outros estudos.  Eu 

gostaria de saber se tem algum movimento nesse sentido, porque foi, de fato, colocada como 

uma situação. 

Como chegaram essa várias informações e o Ministro fez referência apenas a 

três,  eu gostaria de saber se as outras são absolutamente inexistentes, são invenções. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Lair. 

 

LAIR MOURA MALAVILA - Em parte a minha fala já foi contemplada pela fala 

dos companheiros. 

Acabamos de realizar um Congresso Nacional das APAEs, em que esteve 

presente todo o Brasil. Trouxemos uma carta de uma APAE do Amazonas, Tefé, e ela está 

relatando que infelizmente os portadores de deficiência têm que esperar quatro meses para 

poderem ser atendidos pela perícia, que fica em Manaus. Então, faz-se a inscrição em uma 

determinada cidade e demora quatro meses para poder chegar. 
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A carta também pergunta se não seria justo a pessoa que solicita a  perícia 

pagar o custo para chegar lá. Então, tem que facilitar o acesso. 

Então, se existe fraude do lado de lá, existe ineficácia do lado de cá também. 

Precisaria melhorar essa questão de fazer o laudo. 

Eu gostaria de deixar essa carta com o Ministro, para que fosse respondida 

direto para essa pessoa do Amazonas, que está representando todo o Norte e Nordeste. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir o Ministro. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - A impressão que tenho é que o 

Mulatinho quer explicar por que a Secretaria de Assistência Social, segundo foi citado aqui, não 

participou do processo. Efetivamente ela não participou das discussões e nem desse estudo. Por 

quê? Porque consideramos que era basicamente uma questão operacional. É o INSS quem 

opera a implantação desse benefício, com objetivos claramente definidos dentro da lei, com o 

grau do portador de deficiência e em que condições.  Nós tomamos a iniciativa, porque fazemos o 

acompanhamento de todos os benefícios e as auditagens. À medida em que os desvios se 

mostram acima de um determinado nível, evidentemente temos que intervir no processo. 

Essa é a primeira razão. 

Evidentemente não levamos isso à discussão, e nem à discussão com a 

população, conforme foi colocado aqui, porque achamos que nesse aspecto operacional não 

havia muito o que ser discutido com a  população. O que há é um sistema que não funciona, não 

vai funcionar nunca, na minha visão, porque conheço administração pública.  É muito bonita, é 

muito teórica a questão das equipes multiprofissionais, onde todos têm a liberdade de assinar e 

apresentar. Essas facilidades surgiram do Amazonas ao Rio Grande. Elas não são pontuais, ou 

seja, isso se generalizou. As próprias instituições que deveriam zelar, simplesmente se omitiram 

em relação ao processo. Nenhuma instituição - pelo menos uma citada aqui - falou: está havendo 

facilidades aqui e acolá. Aparentemente, todos deixaram isso andar, deixaram isso correr. 

Eu acho que é natural que isso seja avaliado por pessoas especializadas nessa 

questão, ou seja, o nosso perito, que aí, evidentemente, pode utilizar os especialistas. Não 
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eliminamos o laudo inicial da equipe multiprofissional, mas, de qualquer forma, o laudo passa pelo 

nosso perito e ele vai, evidentemente, examinar a pessoa para ver se a deficiência corresponde 

àquilo que foi caracterizado. 

Embora isso seja quase que uma decisão, ainda, sob o ponto de vista técnico, 

não se chegou à decisão final, se vai por medida provisória ou não. Eu acredito que sim, mas 

essa decisão ainda não está tomada.  

A questão se são só esses os itens, eu diria que, como uma decisão 

administrativa e técnica, sim. Outras questões estão sendo analisadas e terão que ser discutidas.  

Como decisão a curto prazo, só existe com relação a esses itens que aqui foram citados. 

Questão levantada sobre o Amazonas, sobre Tefé.  Essas dificuldades 

efetivamente existem, mas não de forma geral. Eu diria que de forma geral o programa até que 

está sendo muito bem executado nos grandes números. Agora, evidentemente, as pessoas que 

fogem aos grandes números têm direito de reclamar e nós temos a obrigação de encontrar 

formas mais adequadas para essas pessoas. Isso não acontece só no Amazonas.  Temos essa 

questão em várias localidades, embora, felizmente, não de forma generalizada. 

Eu concordo com a tese aqui colocada de que algumas questões têm de ser 

discutidas num contexto mais amplo, principalmente essa questão de deficiência. Quanto a isso, 

não há dúvidas, vários Conselheiros levantaram, isso é correto. Agora, por outro lado, eu também 

tenho limitações.  

Alguém levantou aqui problemas de caixa. É claro, tem orçamento, tem um 

caixa.  Eu também sou condicionado, às vezes, a seguir dentro de determinados parâmetros. 

Dependendo da amplidão que se pretenda dar ao programa, temos que ver os recursos 

correspondentes a esse programa.  Estou procurando me basear ainda dentro da amplidão que 

os próprios autores da legislação tinham como intenção. Eles tinham claramente uma intenção, e 

procuramos seguir essa intenção e cortar os desvios. 

Eram basicamente essas as considerações, respondendo de forma bem rápida. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos dois Conselheiros inscritos: 

Mulatinho e Patrícia. 
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A Conselheira Mariazinha está se inscrevendo. 

 

MARIA JOSÉ LIMA C. ROCHA BARROSO - Sr. Ministro, eu fiquei aflita porque 

o senhor não se reportou à questão da idéia que está sendo levantada... 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Dos idosos. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - A questão do congelamento da 

idade de 70 anos, descumprindo a própria lei. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Não existe, até agora, nenhuma decisão 

sobre isso.  Até aqui, não. Agora, se houver, é claro que vai ser debatida, vai ser discutida. Aí já é 

uma questão de alteração do próprio objetivo, vamos assim dizer. No momento, não. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Vou repetir, mas sinto que é importante 

reprisar um pouco o que a Marlova já colocou, porque essa é a base da discussão, no meu 

entender.  

O benefício de ação continuada é um benefício assistencial, quer dizer, não é 

previdenciário. Ele está sendo executado e implementado pela Previdência, na estrutura da 

Previdência, mas é um benefício assistencial.  Partindo do princípio de que há camadas da 

população que precisam ter acesso a direitos de cidadania e que por uma série de motivos não 

estão tendo esse acesso, ele não depende da contrapartida. A pessoa não precisa contribuir para 

a Previdência. Fazer alguma coisa para em troca receber. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Perfeito. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não é isso? 
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Então, isso não quer dizer, diante da seguridade, do avanço, da organização da 

sociedade, da legislação, que todos vão ter acesso ao benefício da Assistência. Ainda não 

estamos nesse patamar: todos que precisam da Assistência têm assistência social. 

Estamos qualificando cada vez mais para que muitas pessoas que precisam da 

assistência, não digo todas elas, possam usufruir da assistência. 

A nossa preocupação é que na busca do combate às fraudes, que ninguém 

questiona, haja uma restrição na aplicação desse benefício.  O que queremos discutir é se não há 

outras formas de enfrentar a fraude sem fazer com que a operacionalização do benefício traga 

restrição. Todas as ações da área da Assistência Social sempre esbarram na questão da 

comprovação de renda.  Qualquer ação na área de Assistência Social esbarra.  É difícil 

comprovar renda, é difícil comprovar tempo de moradia, é difícil comprovar documentação, é 

difícil comprovar composição familiar, porque estamos falando de uma população que não tem a 

família bonitinha, organizada, que não consegue se fixar em uma determinada região, que a 

renda é oscilante.  Quer dizer, é uma população desorganizada naquele modelo de família, de 

cidadania que concebemos. A assistência convive com isso o tempo todo.  Você vai fazer uma 

política habitacional para população de baixa renda, esbarra. 

A nossa preocupação é não tratar esse benefício na ótica da Previdência.  Não 

teria outras maneiras? 

Para concluir: quando começou a implementação do benefício, as APAEs, as 

federações, a ONEDEF e várias entidades foram chamadas para estarem fazendo a inscrição e 

para estarem divulgando.  Por que não discutir com elas ou comprometê-las nesse processo de 

fiscalização também? Estamos defendendo que haja uma rediscussão do processo de combate 

às fraudes, mas que não exija da população coisas que ela não é capaz de fazer pela sua 

característica própria de população de baixa renda. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - É difícil responder a isso. É muito difícil. 

Isso seria o correto, seria o ideal. Eu, no início, imaginava chamar as APAEs e elas me fariam as 

indicações.  Elas até fariam a questão operacional, que acabamos assumindo depois.  Foi até 

imaginado assim no modelo inicial.  Só que isso não está funcionando. Podemos até pensar em 
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retornar isso, podemos até pensar, mas no momento é preciso fazer um corte, sob pena de 

desmoralizar o programa.  Já tem dado um trabalho muito grande inclusive segurar a divulgação 

desses fatos. Eu não tenho coragem de mostrar os levantamentos que eu tenho.   

 

LAIR MOURA MALAVILA - Os dados não coincidem.  Alguns falam em 6%, 

outros, em 20%.  Qual é o dado real? 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu tenho os dados. 

 

LAIR MOURA MALAVILA - Qual é a realidade? 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu posso dizer que na Paraíba, pelo 

menos, sendo generoso, 40% são altamente irregulares.   

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu gostaria de conhecer esses dados. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Na Paraíba. Na verdade, o levantamento 

deu 53%. Estou sendo generoso para não dizer que houve algum excesso no levantamento.  Há 

Estados que podem ter problemas maiores. 

Naqueles primeiros cento e cinqüenta casos que usamos como amostragem, 

deu apenas 20%. 

Eu acho que temos que intervir no programa, segurar um pouco o programa e 

podemos até estudar, a seguir, uma reabertura do programa em termos operacionais.  Podemos 

até fazer, estou de acordo com isso.  Sei que essa é uma área muito difícil para se trabalhar, 

porque não é objetiva. Concordam?  Não é um benefício que se paga e recebe.  A área rural 

também é muito difícil. 

Novamente, eu vivo muito essa questão, eu trabalho muito isso.  Eu ouço muito 

isso, Fátima, a pessoa falar para mim o seguinte: não estão concedendo a aposentadoria rural, as 

restrições são muito grandes.  No entanto, em cada localidade que me dão, se olho pelo IBGE, a 
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população rural acima de 60 anos, nem hoje nem no passado, era mais do que 10% da 

população. No entanto, em cada localidade há mais de 10% de aposentados. Ora, significa que 

não podemos generalizar que as pessoas não têm acesso.  Elas estão tendo acesso, sim.  Há um 

pequeno número.  Se na localidade há duas mil pessoas aposentadas na área rural, cem não 

conseguiram acesso, e cem que mereciam ter acesso. Mas não é essa idéia generalizada, não.   

Por exemplo, o Maranhão tem quatrocentos mil aposentados rurais.  É difícil 

saber se havia 10% da população rural acima de 60 anos de idade no Maranhão. Aliás, 10% da 

população total do Maranhão. 

Não podemos generalizar essa informação de que as pessoas não têm acesso. 

Elas têm. O que existe são pequenos ajustes que precisam ser feitos. 

 

LAIR MOURA MALAVILA - Ministro, um erro não conserta o outro. Editar uma 

medida provisória por conta disso, precisaríamos estar estudando muito a realidade... 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu sei.  De qualquer forma, até para ter 

condições de reivindicar os recursos, tenho que mostrar que a coisa está sendo tratada com 

seriedade. Senão, tenho dificuldades até para discutir e reivindicar os recursos que vocês sabem 

que no orçamento foi concedido... Aliás, os recursos já terminaram.  Estou pagando 

irregularmente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Presidente disse que os recursos do 

benefício de prestação continuada são do Tesouro Nacional e não do caixa da Previdência. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Claro. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - E outra coisa que eu queria lhe dizer, Ministro... 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Só tem que repassar os recursos. 

 



 

 80 de 109 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria fazer um raciocínio com o Ministro. 

Quando essa pessoa que fraudou o INSS em milhões, acho que essa Jô, fugiu 

para Miami e a Previdência foi atrás, ninguém achou que tinha que fechar o INSS porque ela 

tinha fraudado o INSS em milhões. 

Um pouco a lógica que estamos discutindo aqui é essa, Ministro.  Quer dizer, 

como fraudaram o benefício de prestação continuada, vamos acabar com o programa. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Não, não vamos acabar com o 

programa. Eu tenho que mostrar... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só um pouquinho, deixe-me concluir. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu preciso sair.  Fica para amanhã o 

resto do debate.  Eu apenas preciso demonstrar que as coisas estão sendo feitas com muita 

seriedade e com muito rigor. O rigor pode ser, em um determinado momento, até excessivo, mas 

que preciso fazer isso assim. 

Estou totalmente aberto para discutirmos fórmulas melhores para encaminhar... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ótimo. 

Na medida provisória nós podemos discutir... 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Não sei se dará tempo, porque 

precisamos colocar a coisa em ordem rápido. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aí vai ser penalizador.  

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Não sei se vai ser penalizador. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E não sei o problema político 

que vai criar. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Não, não vai criar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com certeza, sim. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Por falar em problema político, isso é 

curioso. Na época da eleição para prefeito, dobrou a concessão dos benefícios. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ministro, não somos a favor 

disso. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - É impressionante.  Nos meses de 

setembro, outubro e novembro, dobrou. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O problema político que estará 

criando é o problema político da expectativa do povo. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - De qualquer forma, o que eu posso dizer 

aos Conselheiros é que, às vezes, tenho que tomar algumas decisões baseadas em outras 

análises, em estudos interno.  Às vezes, não há condições debater, porque tenho que tomar as 

decisões.  Se elas forem tomadas, estou disposto a rediscutir com detalhes e ver se achamos um 

caminho melhor. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Ministro, eu só queria lhe lembrar que é bom 

ouvir os Conselheiros porque não estamos administrando só com a fria lógica dos números.  A 

maior parte dos Conselheiros são pessoas que tiveram muito tempo de prática em campo e 
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sabem do que estão falando pela dimensão humana do problema.  Então, não se esqueça de 

incorporar isso às suas decisões. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Deixem-me ir, porque é via Embratel. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu gostaria de ter acesso a essas informações 

da Paraíba, sou do Estado e do movimento lá. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Eu gostaria, inicialmente, de dar o 

acesso em caráter individual. Se tornar isso público, será ruim para a minha pessoa, como gestor. 

Vão dizer: não tinha visto isso antes? 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Mas eu gostaria de conhecer os dados do 

Estado da Paraíba. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quando levantei a questão 

política - é só para o senhor pensar - é no sentido de que é melhor demorar a editar a medida 

provisória, e editá-la com os pés no chão, do que editá-la e depois ter que rever. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradecemos a presença do Sr. Ministro. 

Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Tínhamos tirado um encaminhamento e acho 

que poderíamos verificar, pela fala do Ministro, se há disponibilidade do retorno dele amanhã. Ele 

colocou como uma possibilidade.  Tínhamos tirado o encaminhamento que além de avançar um 

pouco nessa questão do benefício, discutiríamos também a questão das preocupações a nível de 

funcionamento do CNAS e da relação com o órgão gestor. Então, se poderíamos tentar, amanhã, 

um novo contato com o Ministro, com um pouco mais de tempo. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo que entendi, ele se dispôs a voltar a 

amanhã.  Então, depois poderíamos fazer um contato com ele e saber a que horas ele viria, 

porque a nossa reunião, pelo que estou vendo, é nos dias 21 e 22. 

Então, ainda temos o resto da tarde, que possivelmente não virá mais aqui, mas 

amanhã, como uma possibilidade. 

Eu queria dizer que a presença do Ministro aqui foi muito esclarecedora, pelo 

que entendi. Pelo que levantamos de questionamento, pareceu-me que foram cobertas todas as 

preocupações que tivemos na parte da manhã, com relação a essa questão do benefício, redução 

de idade etc.  Ele nos assegurou que havia apenas questões operacionais neste momento.  Isso 

é muito importante e faz com que tenhamos condições de trabalhar aqui com tranqüilidade. Eu 

queria registrar que ele se dispôs a discutir conosco, daqui para a frente, algumas decisões 

relativas a esse assunto. Ele colocou claramente que poderia trazer aqui. Isso trará um benefício 

muito grande para nós, porque muitas coisas que ficamos no terreno das hipóteses podem ser 

eliminadas com um pronunciamento do Sr. Ministro.  

Tínhamos aqui uma questão de uma carta que a Conselheira Lair gostaria de 

encaminhar ao Ministério, lá do Amazonas. Eu pediria que ela deixasse...  

Já levou a carta?  Então, está resolvido. 

Eu passaria a palavra ao nosso Secretário, porque temos uma questão de pauta 

que já foi iniciada hoje pela manhã. Depois que ele fizer as observações, abriríamos para algum 

comentário adicional que eventualmente os demais Conselheiros queiram, para o andamento dos 

nossos trabalhos, se vamos ficar hoje só nesse debate dos princípios ou se vamos entrar na 

pauta. 

Moroni. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Hoje de manhã, dentro do ponto de pauta do 

benefício de prestação continuada, faltou a discussão sobre aquela resolução que o Conselho iria 

baixar uma resolução na reunião ordinária, sobre a medida provisória da alteração da legislação. 

Temos que ver se após a fala do Ministro mantém-se a resolução.  Está dentro desse caderno 

que foi distribuído na reunião passada. Como não tinha sido colocada no ponto de pauta essa 
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resolução assim como a outra da criação do GT das conferências estaduais e municipais, voltou-

se a discutir hoje, dentro desse ponto de pauta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como ainda vamos ter o Ministro amanhã 

aqui, acho que hoje qualquer decisão nossa seria precipitada.  Já que essa resolução se refere 

ao assunto, ficaria prejudicada antes de voltarmos a ter uma nova conversa com o Ministro. 

Conselheiro Anoildo. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Ainda dentro das palavras do Ministro, 

eu gostaria de chamar a atenção de um ponto que achei importante, quando ele falou das 

instituições, de uma certa forma, não no sentido da crítica, mas no sentido da contribuição. Então, 

eu vejo as instituições serem parte integrante deste Conselho, através do próprios Conselhos 

Estaduais e Municipais.  No entanto, às vezes reclamamos, criticamos.  Vamos trazer, pessoal, a 

essa mesa o que acontece lá na ponta. Vamos trazer isso.  Não vamos ficar só com o 

paternalismo da coisa.  

Acho que precisamos ajudar mais e a participação do Conselho nesse sentido é 

mais importante que qualquer auditoria que o Ministro for fazer. É povo, é gente que está lá no 

final. Agora, não podemos achar que é uma questão de paternalismo. De certa forma, essa 

coisas vão acontecendo e vão passando. No momento em que começarmos, a contribuição que 

podemos dar não é na hora que o Ministro está aí com essa questão operacional.  É antes. Até 

levar ao conhecimento do Ministro determinadas coisas e propor alterações.  Então, achei que 

houve uma crítica nesse sentido e queria fazer essa colocação. 

Quando ele diz que se fala de recursos, de finanças, realmente é voz alta nas 

decisões o fato de toda vez que se vai pleitear, vai buscar mais recursos, alguém faz essa 

colocação sobre as fraudes, sobre o mal uso desses recursos. 

Então, acho que cabe a nós, sim, trabalhar na nossa linha. É preciso sempre 

haver, dentro deste Conselho, e levar essas considerações às áreas onde podemos e que têm 

algum poder de decidir alguma coisa. É um fato que quando pulamos de 900, um milhão, para 

três ou quatro milhões, alguém cobra isso. Isso é uma coisa óbvia, independente de sabermos 
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que há uma população miserável, que há necessidade.  É preciso que cada um tenha um 

raciocínio do ponto de vista mais amplo.  Não podemos só raciocinar no sentido de que é cem 

reais, é duzentos, é coisa pequena.  Não podemos raciocinar assim. 

Era só essa lembrança sobre a palavra do Ministro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais algum Conselheiro quer usar da 

palavra? 

 

LAIR MOURA MALAVILA - Em relação à colaboração das entidades, as APAEs 

se propuseram e fizeram.  O problema é que temos APAEs em mil e quinhentos municípios do 

país e são mais de cinco mil municípios.  E não é só deficiência mental, existem as outras áreas.  

Nós fizemos a nossa parte, sim. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria falar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Ministro até excepcionalizou o seu 

caso. 

Conselheira Fátima com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que realmente 

devemos participar como um todo - e principalmente as entidades -, já que ele deu essa abertura, 

para tentar viabilizar formas diferentes de estar penalizando. Tudo que existe, a penalização só 

cai do lado dos trabalhadores. É aquela história: a corda arrebenta do lado mais fraco.  O pessoal 

excluído termina ficando sem os recursos necessários.  É isso que o Anoildo levantou de passar 

para mil, para três mil. Eu acho que depende muito também das circunstâncias, da realidade 

histórica e de quantos mil cobria, porque era um cobertor pequeno demais. Está passando uma 

propaganda, se não me engano do próprio Governo, onde tem um casal. Um puxa o cobertor de 

um lado, outro puxa do outro, e os dois terminam se agasalhando. O problema é que com 900 

milhões não tem excluído que se cubra, e olhe lá se com os 3 bilhões que pedimos vamos poder 
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cobrir os milhares e milhares de excluídos que existem no país.  Acho que devemos ver o outro 

lado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Ana Maria. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Realmente precisamos entender qual é a 

concepção de fraude. No interior, tem-se uma concepção muito diferente do que é uma pessoa 

portadora de deficiência.  Pessoa portadora de deficiência, analfabeto, com 45 anos de idade. 

Temos que analisar se isso seria uma fraude, se isso é o que está sendo considerado fraude.  

Realmente precisamos ter a discussão disso.  

Eu estava ligando para a Paraíba, pedindo para passar um fax do documento 

que a nossa representante do interior fez ao INSS denunciando dois casos de pessoas que não 

eram portadoras de deficiência. Quero mostrar que houve uma preocupação de pessoas que 

estavam lá na ponta. As pessoas estavam envolvidas e denunciaram os casos. 

Consequentemente, se dois casos, que não eram portadores de deficiência, entram, deixam de 

entrar dois casos de quem tem necessidade. Então, há um interesse muito grande de tirarmos os 

que estão entrando de forma indevida e colocar as pessoas que têm direito.  

Desde que a entidade sejam envolvida, temos total interesse em denunciar, tirar 

essas pessoas e incluir quem realmente precisa do benefício e está dentro dos critérios. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro Paulo. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em relação a tudo que foi 

dito, eu só gostaria de registrar que, no mesmo sentido que a Ana colocou agora, eu tenho 

algumas reservas com relação a essas estimativas de fraude da concessão do BPC.  Obviamente 

são reservas que só poderiam ser devidamente esclarecidas tendo acesso à metodologia de 

estimativa dessa fraude. Parece-me que há indicativo de que a forma como esse problema da 

rápida concessão de benefícios, inclusive com algumas coincidências em período eleitoral, tem 

sido interpretada pela área técnica do Ministério tem algum problema sim.  
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Apenas para indicar, eu citaria o fato de que em período eleitoral - inclusive 

verificou-se isso e não foi objeto de crítica da sociedade - muitos candidatos levaram portadoras 

de deficiência e idosos a se registrarem, muitos dos quais, inclusive, não tinham acesso à 

condução ou meios de chegar até a equipe que avaliaria seu caso. Aí, parece-me que é uma 

deficiência do setor governamental de implementação da política, que foi resolvida de alguma 

forma nesse momento eleitoral, facilitando o acesso. Eu gostaria, inclusive, que esse processo 

tivesse se dado de outra forma, com o INSS assegurando facilidades para que os portadores de 

deficiência e idosos com direito ao benefício efetivamente pudessem se locomover ou ter uma 

equipe que se locomovesse até o seu local de residência. Isso não aconteceu. 

Existem alguns dados que têm de ser considerados. Efetivamente não sei, como 

Conselheiro, se estão sendo levados em conta pela equipe do Ministério. Eu acho que este 

Conselho realmente deve se debruçar não apenas sobre o problema da fraude, ou seja, temos a 

fraude e temos que solucioná-la. Temos que, inclusive, nos debruçar sobre o problema do 

diagnóstico do nível em que vem ocorrendo a fraude, até porque a solução parte do diagnóstico. 

Durante anos neste país tratou-se o problema escolar como um problema de evasão quando, 

finalmente, aceitou-se o fato de que é um problema de repetência. Está se adotando uma política 

educacional com objetivo de diminuir a repetência, mudando, inclusive, regra de 2º grau, 

concentração de matérias, para tentar estimular mais o aluno. 

É uma questão de diagnóstico. Temos um problema de diagnóstico aqui que 

deve ser melhor aprofundado, porque, senão, vamos partir para soluções que, a princípio, 

parecem-me equivocadas, que são essa soluções que foram citadas aqui, que infelizmente têm 

contribuído mais para a restrição da concessão do benefício do que para correção de eventuais 

distorções na implementação da política. 

 

LAIR MOURA MALAVILA - O Governo demorou oito anos, depois da 

Constituição, para ter o benefício. Agora, depois de um ano, já quer tirar por conta das fraudes.  É 

mais ou menos como você falou: demorou para implantar e agora quer tirar rapidinho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Ana Lígia. 
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ANA LÍGIA GOMES - A propósito dessa discussão das entidades, acho que é 

oportuno relembrar - e alguns Conselheiros, especialmente os do Governo - não estavam aqui 

nessa época. Temos um problema.  Não tinha quem operacionalizasse isso e houve uma decisão 

do Presidente  da República de que era o INSS que iria operacionalizar. Não estava preparado 

para operacionalizar, começou com muita dificuldade e nem havia vontade do INSS de fazer isso. 

Naturalmente houve o acatamento de uma determinação.  Na época, para resolver um problema 

de poucas condições de operacionalidade do INSS, colocou-se no decreto - estou falando isso 

para me reportar às fraudes - que os atestados de renda seriam assinados por autoridades e 

nomeou-se as autoridades ou assistentes sociais, por exemplo. Até para mostrar o compromisso 

das entidades com a questão, o Conselho Federal de serviço Social teve audiência como  Sr. 

Ministro e em seguida uma conversa com o Sr. Mulatinho, onde entregamos um ofício do 

Conselho Federal de Serviço Social, fazendo propostas de alterações no decreto de 

regulamentação, inclusive para coibir esse tipo de clientelismo que é deixar autoridades 

entregarem atestado.  Agora, vem o Ministro e fala das eleições.  Mas quem é que fez isso?  Por 

que não discutimos as questões operacionais?  Por exemplo, o Conselho Federal de Serviço 

Social, nesse ofício, que foi entregue à SAS e ao Ministério da Previdência, reivindicava que o 

INSS tivesse um serviço estruturado para fazer isso, e não recorresse a autoridades, porque não 

tinha condições de operacionalizar o serviço e entregava isso dessa forma. Que ele fizesse um 

serviço com uma estrutura decente para atender ao usuário e que ele próprio verificasse as 

condições. Então, um serviço estruturado que iria verificar as condições de renda, e não entregar 

esses atestados à autoridades ou seja lá quem for. 

Acho importante resgatar isso. Se vocês quiserem eu trago, inclusive, a cópia do 

ofício, para mostrar como é que as entidades trabalharam esse tipo de questão.  Inclusive foi 

chamada a atenção do Conselho. As entidades estão nessa sem esquecer nunca que a 

responsabilidade legal e operacional é do Governo Federal.  As entidades estão ajudando o 

Governo.  As APAEs entraram nisso para ajudar, como tantas outras.  Agora, não é 

responsabilidade delas a concessão desse benefício. 
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Eu também queria lembrar Conselho, que deve ser objeto de discussão, que 

com essa medida de que qualquer médico pode assinar, mas a voz maior é do perito, todos vão 

se submeter ao perito do INSS. Imaginem o tamanho da fila, com essa estrutura que eu conheço 

bem, porque acompanhamos isso desde a concessão do benefício. O INSS não tinha estrutura 

nenhuma e tentou se arranjar com aquele decreto, com essa medida esdrúxula de botar 

autoridade, delegado, vereador para assinar atestado. Então, nessas condições que o INSS 

operacionaliza isso, como vai ser o tamanho dessa fila, submetendo-se aos peritos que o INSS 

terá ou não. Qualquer laudo. Quer dizer, não elimina a equipe multidisciplinar, mas quem manda 

é o perito.   Eu acho que é uma coisa que o Conselho deve se preocupar para discutir 

posteriormente seja com o Ministro seja com o INSS.  Como é que o INSS vai se preparar para 

que tudo agora passe pela perícia médica? 

Se você estava contando o caso de Tefé, imagine como vai ficar agora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, existe na mesa uma 

pergunta do Antônio de Pádua Fialho Medini, Conselho Municipal de Assistência Social, de 

Teixeiras, Minas Gerais. 

Ela está aqui hoje presente à reunião. Ele está perguntando se o Ministro disse 

que são só os três itens citados na MP, mas outros casos estão sendo estudados. Ele concorda 

com a tese de que algumas outras soluções têm que ser discutidas no Conselho. Quanto ao 

congelamento da idade limite dos idosos, ele disse que não existe nenhuma decisão ainda.  Fica, 

então, a nossa pergunta: depois da decisão, resolve alguma coisa discutir aqui no Conselho? 

É uma questão colocada pelo Antônio de Pádua, que é Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social.  Isso vem corroborar um pouco o pronunciamento que já fiz 

antes.  Há certas coisas que temos que resolver.  Esse debate está sendo importante porque, 

afinal de contas, o Ministro saiu daqui e os Conselheiros têm impressões dessa presença dele. 

Acho que é muito importante que possamos trocar essas idéias. 

Essa colocação dele é muito importante. Daqui para a frente temos que 

continuar com o que é objetivo, com o fato.  O fato é que o Ministro disse que não tem, que são 

só essas três condições.  Já há sugestão dos Conselheiros de acompanhar a metodologia, de 
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acompanhar a questão de operacionalização. Vamos ver como vamos resolver essa questão, 

oferecer alternativas etc. 

Então, acho que tudo isso é o nosso trabalho.  Temos, agora, que nos debruçar 

diante das questões do Conselho de forma a responder às questões que estão aí. Não adianta 

ficarmos discutindo sobre as coisas que não existem.  As coisas que estão aí são as seguintes: 

existe uma questão de fraude, há uma questão a respeito da metodologia de identificação disso, 

qual o diagnóstico etc.  São questões que o Ministério tem que trazer para o Conselho, porque 

são importantes para o Conselho. Então, a partir dessa colocação e do que o Ministro ainda vier a 

dizer amanhã - evidentemente vamos ter mais alguma informação do Ministro - começaremos a 

adotar as medidas efetivas. Não podemos deixar que as coisas daqui para a frente sejam apenas 

resultado de um conhecimento de que houve alguma coisa. 

O Ministro já abriu aqui o debate. Ele está disposto. Vamos seguir, então, nessa 

linha e fazer o nosso trabalho. 

Na pauta de hoje, ainda temos algumas questões.  Evidentemente vamos adiar 

o benefício de prestação continuada para amanhã.  Existe uma questão dos benefícios eventuais, 

que eu pediria ao nosso Secretário para fazer algumas observações sobre o assunto, para que 

possamos avançar. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Com licença, um minuto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - São duas resoluções. Uma resolução é com 

relação à questão do benefício. Foi proposto que discutíssemos amanhã, tendo em vista o retorno 

do Ministro. 

Há uma outra resolução que também já era para ter sido aprovada sobre o GT. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso está na seqüência da pauta.   

Agora é benefício eventual. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - GT está incluído na pauta? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já está na pauta. 

Secretário Moroni. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O item benefício eventual foi incluído na pauta a 

pedido da Comissão de Política, porque está pautado para a reunião ampliada de agosto. O 

Conselho já discutiu várias vezes o benefício eventual. Inclusive, nesse material, foi feito um 

pouco o histórico dessas discussões, do que o Conselho já produziu sobre o assunto e algumas 

outras informações, assim como aquele estudo que o CFESS fez sobre o tema. Há também um 

parecer da Consultoria Jurídica do Ministério sobre a proposta de resolução a respeito do 

benefício. Há, também, um levantamento que o IBGE fez a respeito do número de pessoas que 

estariam incluídas no benefício, se fosse um quarto de salário mínimo, se fosse meio salário 

mínimo e se fosse um salário mínimo.  Há um estudo preliminar do IPEA a respeito dos custos 

desse benefício, que solicitamos. Então, o Sérgio, que é do IPEA, acompanhou esse 

levantamento preliminar.  

Então, esse item volta para a pauta do Conselho em função, também, da 

reunião ampliada de agosto. Há uma pressão muito grande dos Conselhos Municipais a respeito 

desse item. Recebemos telefonemas e fax diariamente, no Conselho, sobre esse ponto. É uma 

concessão a nível municipal, que depende de uma regulamentação do CNAS. Então, o material 

que está na nossa pasta. 

Talvez a Patrícia pudesse conduzir essa discussão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria que os temas que 

trouxéssemos aqui ao Conselho tivessem um apresentador oficial. Não podemos ficar aqui no 

Conselho com um documento e não sei se todos têm informações para discutir o tema em 

profundidade.  Eu queria sugerir que designássemos um Conselheiro, que trabalhou na questão 

dos benefícios eventuais, para fazer uma apresentação disso. Ouviríamos o IPEA e a CONJUR 
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do Ministério da Previdência, que fez algumas observações sobre o assunto. Aí, sim, com base 

nessas informações poderíamos fazer algum debate que fosse útil, porque eu confesso que, não 

só por estar assumindo agora a Presidência, não teria condições, no momento, de discutir os 

benefícios eventuais sem que houvesse a apresentação da questão para nós. Nós iríamos cair 

um pouco no que o Antônio colocou, quer dizer, vamos ficar discutindo, discutindo e formando 

consenso com grande perda de tempo. Não sei qual o Conselheiro, da Comissão de Política, que 

poderia fazer a apresentação do tema em toda a sua profundidade, não só na questão conceitual, 

mas também implicações orçamentárias etc. 

Com base nisso, queria saber dos Conselheiros quem pode fazer essa 

apresentação. Ouviríamos o IPEA também. 

Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu gostaria de fazer a introdução, porque há 

outras pessoas que poderiam explicar melhor.  Eu digo introdução, porque foi colocado que a 

Comissão de Política é que pautou essa discussão para hoje. Vou tentar recuperar por que essa 

discussão está pautada agora. 

Em reuniões ampliadas, os Conselhos Estaduais e Municipais e os gestores de 

Estados e municípios têm manifestado um grande interesse de que haja um posicionamento do 

CNAS, uma discussão, sobre os benefícios colocados na LOAS, que são os benefícios de 

prestação continuada e os benefícios eventuais.  O CNAS criou um GT, chamado GT LOAS... 

Eu interrompi porque o Presidente precisa conhecer esse histórico, porque não 

estava na época. 

Foi criado um grupo de Trabalho para fazer uma análise da LOAS, discutir os 

aperfeiçoamentos da LOAS, fazer uma revisão. São questões que ao longo do tempo mereceriam 

um aprofundamento.  Então, uma das questões que esse GT discutiu foi a questão dos benefícios 

eventuais, questões que precisavam ser mais aprofundadas.  Então, o que está acontecendo? Há 

uma demanda para que essa temática seja discutida em reunião ampliada e daí indicou-se que a 

próxima reunião ampliada, que está indicada para agosto, discutisse benefício de prestação 

continuada e a Comissão de Política, que está organizando essa reunião ampliada, deparou-se 
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com um problema: como o CNAS vai discutir benefícios de prestação continuada e benefícios 

eventuais com Estados, municípios, gestores e Conselhos se ainda não se posicionou com 

relação aos benefícios eventuais?  O GT desenvolveu um processo de discussão que precisa ser 

socializado para o coletivo.  Parece que houve dificuldades de consenso nessa discussão.  Ao 

mesmo tempo, ficou aguardando-se estudos do IPEA e da Consultoria Jurídica do Ministério. 

Então, paralelamente à discussão que o GT fazia, esses estudos foram feitos.  

O fato de estarmos trazendo essa discussão para cá tem por objetivo socializar 

o que foi discutido até então pelo GT LOAS, o que a Consultoria Jurídica e o IPEA levantaram e 

discutir que ou adiamos essa temática da reunião ampliada e colocamos em uma outra, ou nos 

organizamos para discutir e nos posicionar com relação a esse benefício. É impossível fazermos 

uma reunião ampliada para discutirmos uma temática que o Conselho não formou posição, não 

formou opinião.  Não quer dizer que o CNAS deve ir para a reunião ampliada com a posição 

fechada, mas ele tem que estar organizado para fazer o debate com os Conselhos Estaduais, 

com os Conselhos Municipais, com os gestores estaduais e municipais.  Com certeza, em uma 

reunião ampliada, esses gestores e os Conselhos iriam pontuar questões sob a ótica deles que 

precisariam ser tratadas.  Para irmos a um debate desses, precisamos ter, enquanto colegiado, 

uma discussão mínima.   

Então, estamos trazendo essa discussão. Independente da reunião ampliada, 

precisamos retomar todas essas discussões que foram feitas, socializar. A partir disso, avaliar se 

o que foi socializado é suficiente para já irmos a um debate em uma reunião ampliada ou não.  

Ainda discutimos hoje e amanhã, avançamos um pouco, mas entendemos que a discussão 

precisa de mais uma reunião e na próxima retomamos essa discussão e aí, sim, depois, 

marcamos a reunião ampliada, ou fazemos a reunião ampliada com outra temática? 

Estou socializando as questões que a Comissão de Política levantou, porque a 

reunião é um fórum muito importante, porque conversamos com vários atores envolvidos na 

política de assistência, e o CNAS não pode chegar lá só como ouvinte. Ele vai ouvir as 

demandas, mas precisa, até para participar do debate, estar consciente das questões que são 

colocadas sobre os benefícios. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu consultaria a Conselheira Patrícia se 

ela teria condições de fazer uma exposição, amanhã, para os Conselheiros, sobre o estado da 

arte, digamos, desse assunto, para que possamos tomar um contato com ele de uma forma mais 

aprofundada. 

Talvez o nosso companheiro do IPEA já pudesse trazer algumas informações 

hoje, para que já avançássemos um pouco. Depois, então, faríamos um debate sobre essa 

questão para podermos ter alguma forma de nos posicionarmos. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Presidente, na minha proposta, haveria três 

apresentações. Um membro do GT LOAS.  Eu não participei desse GT. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem participou? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Vando... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Fátima, Mariazinha. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A SAS poderia fazer a apresentação 

desses benefícios eventuais? 

Estamos aqui sem alguém que conheça com profundidade. Vejam como são as 

coisas. Estamos aqui discutindo sobre um tema e não temos, no  momento, uma pessoa que 

possa resumir adequadamente e em profundidade essa questão. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - Presidente, nós estamos aqui 

presentes, apresentando todas as sugestões viáveis para implantação do benefício eventual.  

Agora, não estamos aqui, no momento, com um documento.  Seria possível, amanhã, o Moroni 

resgatar isso lá no... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Esses documentos estão aqui. 
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MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - Do GT LOAS também? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Aquele trabalho do GT LOAS... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C. ROCHA BARROSO - Está sendo pedido do GT 

LOAS. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - ...desembocou nessa minuta de resolução, que está 

aqui nesse calhamaço, que inclusive foi distribuída na reunião ampliada de Recife, em dezembro. 

Então, aquele trabalho do GT LOAS foi sistematizado e está aqui na minuta de 

resolução, que já foi discutida em tempos anteriores aqui pelo Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há dois inscritos: Sérgio, do IPEA, e 

Anoildo. 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - A minuta de resolução já está na documentação. 

Eu acho que a discussão, no meu entendimento, tem que partir da minuta, até porque foi esta a 

minuta apreciada pela Consultoria Jurídica do Ministério.  Vocês colocaram que a minuta já foi 

discutida, já passou por uma discussão inicial em Recife. Talvez discutir a minuta da resolução, a 

apreciação da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência. 

O que fizemos lá foi apenas uma estimativa de quanto custaria para os Estados 

e para os municípios a implementação desses dois benefícios - auxílio natalidade e auxílio 

funeral. O outro ainda não fizemos, mas seria fácil fazer, que seria o benefício presidiário, que 

seria uma decisão local.  Acho que a ordem da discussão seria essa. Se há condições de 

começar hoje ou não, eu não sei.  

Na documentação distribuída, há minuta de resolução sobre benefícios 

eventuais, que são três folhas, o parecer jurídico. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O nosso Conselheiro Vice-Presidente está 

me informando que no documento já existe o trabalho e uma série de informações.  

Independentemente disso, acho que seria importante uma resumo para sabermos por que a 

resolução foi vazada dessa forma.  Mesmo que todos tenhamos que ler o documento, sempre é 

bom termos rapidamente uma apresentação do tema, porque, senão, fica muito complicado 

discutir. Algum Conselheiro que não tiver tempo de ler, pelo menos vai ter um resumo mais 

aprofundado da coisa. Essas informações do IPEA já poderiam ser adiantadas, quanto custa, 

quanto significará os auxílios natalidade e funeral? 

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Eu poderia, mas... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É a última etapa.  

 

SÉRGIO FRANCISCO PIOLA - Primeiro tem que ser discutido o que está sendo 

colocado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Perfeito. 

O Conselheiro Anoildo quer falar. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Primeiro quero comentar sobre esses 

itens que, parece-me, iriam ser apresentados um a um.  Eles haviam sido aprovados de uma 

maneira ampla e depois seriam de um a um. Eu entendi assim.  Depois das arrumações, das 

correções, que foram feitas, seria colocado. 

Estou reivindicando isso.  Esse é um ponto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu havia entendido que as alterações já 

haviam sido... 
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Tudo bem. Mas foi feita a alteração 

por dois membros, na oportunidade pelo Presidente atual e um outro, e depois isso seria 

colocado, porque muita gente nem conheceu as alterações ou onde foi alterado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro tem algum comentário a 

fazer sobre isso? 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu não conheço a nova redação. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - A nova proposta foi distribuída agora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Foram modificações em três ou quatro 

pontos. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Tudo bem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se o Conselheiro quiser discorrer sobre 

alguma coisa,  é um assunto que no meu modo de entender já tínhamos superado, mas está 

aberto. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Se todos entenderam assim e as 

alterações já estão devidamente colocadas... 

Em seguida, eu queria ratificar veementemente esse ponto de vista, essa 

colocação do nosso Presidente, no sentido de que todas as vezes que falamos de um tema aqui - 

sou mais recente aqui - todas as vezes esse tema já foi explorado, já foi visto. Tudo bem, mas 

temos que aproveitar toda essa matéria. Por isso eu estava lembrando aqui.  Ao invés do 

fortalecimento é o aprimoramento das Comissões, de modo que se integre alguém a determinado 

trabalho. Na Secretaria, temos utilizado grupos há dois anos. Muitas vezes alguém quer fazer um 

determinado trabalho na Secretaria e monta um grupo, grupo pequeno.  Esse grupo elabora o 



 

 98 de 109 

trabalho, traz para o colegiado, que é a diretoria, e apresenta, na sua essência, não nos detalhes 

menores.  Por que mudou, por que vai mudar, por que deve ser assim.  Eu acho que essa prática 

que foi colocada com essas Comissões, eu colocaria esse fortalecimento até engajando 

determinadas pessoas para trazerem um resumo da posição.  

Mais uma vez quero colocar aqui: nem todos aqui são especialistas nos 

assuntos. Quando citamos os assuntos, não aparece com tanta facilidade.  Cada um de nós está 

dentro do seu conhecimento, da sua área de atuação. Gosto da minha área, pretendo continuar 

nela.  Mas acho que o bom senso cabe em tudo que é lugar. Competência das pessoas e bom 

senso.  Para este plenário pode vir o posicionamento já tirado de trabalhos que foram feitos, de 

modo a facilitar a tomada de decisões maiores, para não ficarmos discutindo detalhes. Eu mesmo 

muitas vezes não entendo os detalhes, e duvido que outros entendam. Muitas vezes é um detalhe 

de operacionalização que eu não conheço. Eu gostaria de ficar em decisões maiores, eu gostaria 

de tomar posições neste Conselho com enfoques, com os grupos trazendo os objetivos, fazendo 

uma apresentação.  Se alguém tiver dúvida com relação a orçamento, fazemos essa 

apresentação.  Isso não é problema não. Agora, vamos deixar bem claro, já disse isso várias 

vezes: não vamos ficar discutindo detalhes de operação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, realmente é uma 

preocupação que eu tenho.  Eu estava consultando o nosso Vice-Presidente se ele poderia fazer 

uma apresentação da parte do GT LOAS. Ele me disse que participou disso e teria condições de 

fazê-lo. O Moroni talvez pudesse dizer alguma coisa sobre essa documentação nova que está 

colocada aqui hoje. Parece que a Ana Lígia não leu ainda. Muitas pessoas ainda não leram a 

documentação. Hoje não temos condições de tomar nenhuma decisão a respeito de benefícios 

eventuais.  

Eu proporia que amanhã tivéssemos aqui uma apresentação do Conselheiro 

Vando. Será que o Conselheiro Vando, discutindo com o Moroni e com o IPEA, até na questão da 

resolução, não pudesse haver uma única exposição do tema, para não ficarmos com três ou 

quatro exposições. Uma pessoa pode repetir o que já foi dito pela outra. Então, poderíamos ter 
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uma única exposição. Acredito que o Conselheiro Vando seria a pessoa indicada, porque já tem 

muito tempo de Conselho. 

Então, amanhã, teríamos essa exposição.  Eu pediria que nessa exposição 

também se falasse sobre a resolução, como ela está colocada. Eu gostaria muito que fosse 

destacado, com muita clareza, o que isso de fato significa para os municípios, porque quem vai 

pagar auxílio natalidade e auxílio funeral, pelo que estou entendendo, são os municípios. 

Então, estamos passando uma regra para terceiros. Eu gostaria, inclusive, de 

ver o aspecto jurídico disso, porque me parece muito importante.  A CONJUR já falou sobre isso. 

Teríamos condições de chamar alguém da CONJUR, amanhã, para fazer um comentário sobre 

isso ou o Dr. Manoel poderia se incumbir dessa missão, já que é o nosso advogado de plantão. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Eu não acompanhei essa discussão e já há 

um parecer da Consultoria Jurídica.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria que um advogado fizesse um 

comentário a respeito desse parecer, porque eu tenho certeza de que isso envolve 

posicionamentos que são da maior gravidade devido à questão de autonomia dos entes 

federados. Eu gostaria de ter isso muito  claro para não tomarmos uma decisão aqui que de 

repente viesse a ter implicações para terceiros e fosse discutida com dificuldade por nós, 

principalmente em uma reunião ampliada. 

 

HELDO MULATINHO - Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir, dentro dessa 

ótica, que o Presidente convidasse o relator da Consultoria Jurídica, que é o Dr. Antônio Glausius.  

Ele é da Consultoria Jurídica. É o relator que está aqui no processo, é o autor do parecer.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele poderia ser contatado pelo senhor? 

 

HELDO MULATINHO - Perfeitamente, se a Presidência determinar. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria que o senhor insistisse com 

ele para discutir esse assunto, porque essa questão da constitucionalidade me preocupa muito. 

Então, amanhã vamos ter uma exposição do nosso Vice-Presidente e um 

parecer da Consultoria Jurídica. Eu apelaria que o IPEA estivesse aqui amanhã, para que 

pudéssemos formar uma opinião a respeito da questão. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Só um instante. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não, Conselheira. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Dessa documentação, o que é novidade para determinado 

número de Conselheiros que está aqui há mais tempo?  A minuta de resolução, o estudo do IPEA 

e o parecer da Consultoria Jurídica.  

Eu queria também sugerir que um trabalho que fundamentou um pouco essa 

discussão, que deu um primeiro chute, foi um trabalho que o Conselho Federal de Serviço Social 

encomendou ao Núcleo de Pesquisas em Políticas Sociais da Universidade de Brasília, que está 

aqui. É importante que todos leiam, para ter uma dimensão da coisa, uma compreensão um 

pouco mais de mérito.  Não é possível o Vando se aprofundar nessa discussão de conteúdo, do 

que significa isso. 

Então, chamo a atenção para a importância de se ler esse documento, que dá 

um chão para essa discussão. Foi a partir daí que as coisas começaram a ser construídas. É o 

artigo da lei que trata dessa regulamentação, e foi um estudo, uma contribuição trazida ao CNAS, 

que trata a coisa do conteúdo, tem história. É um documento denso e é bom ler. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Patrícia pediu para falar. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É só reforçando o encaminhamento da 

Presidência, no sentido de deixarmos para amanhã e esclarecermos para os Conselheiros que 

não tiveram a oportunidade de acompanhar o processo. 
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Lembro que a apresentação dos Estados e dos municípios estará presente. A 

Marlova estará aqui amanhã de manhã e esperamos que tenha uma participação bastante ativa 

nesse processo.  Representam dois segmentos que estariam envolvidos.  Eu não estou 

entendendo que o que discutirmos aqui seja definitivo.  Acho que a reunião ampliada é 

justamente um espaço para que o CNAS leve uma proposta de discussão, essa discussão sofra 

contribuições de municípios e Estados para que possa ser aperfeiçoada.  Esse aqui é um 

exercício de criarmos alguns consensos sobre o caso.  Então, que possamos fazer o papel que 

cabe ao CNAS, que é de definir uma proposta de regulamentação.  A partir dessa discussão de 

amanhã, tomamos a decisão se a próxima reunião ampliada vai tratar dos benefícios, se temos 

condições de levar enquanto documento preliminar. Não vamos estar levando um documento final 

para a reunião ampliada. Estaremos levando um documento preliminar, justamente para ouvir a 

opinião das pessoas na reunião ampliada, para pegar sugestões e discutir.  Esse é o propósito da 

reunião ampliada. Então, como um documento preliminar, ele pode sair para a próxima reunião.  

Estou só lembrando que temos que fechar a discussão e se realizamos ou não a 

reunião ampliada para discutir esse tema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há mais inscritos? (Pausa.) 

A seqüência da pauta, já que esse assunto ficou para amanhã, seria o GT de 

acompanhamento e assessoramento das conferências municipais e estaduais.  Eu me lembro  

desse assunto porque participei dele aqui no Conselho. Há um interesse  do CNAS de estar 

presente nas conferências municipais e estaduais. Acho que precisaríamos discutir uma série de 

coisas a esse respeito. Uma delas, por exemplo, como o CNAS se dividiria para estar presente, 

porque o Brasil é imenso, há cinco mil municípios.  É uma questão muito séria. Acho que talvez 

só tenhamos condições de comparecer a conferências estaduais, das capitais ou alguma coisa 

desse tipo. Acho que esse assunto precisaria ser bem colocado. 

Eu recebi esse material hoje.   

Quem preparou a resolução?  Quem é o coordenador do GT? 

Eu gostaria que esses assuntos também fossem colocados. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A princípio é o próprio 

Presidente, a Presidência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sobre a questão do acompanhamento 

das conferências? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Já tem alguma coisa 

colocada no documento que está aqui. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Alguma ciosa já está colocada: 

critérios de participação e outras questões. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sistemática de distribuição 

de Conselheiros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já tem tudo isso colocado? 

Alguém redigiu isso? Quem foi o redator disso?  Quem redigiu essa resolução? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Deixe-me dar uma explicação?  Eu faço parte 

do GT assessoramento. 

Recuperando rapidamente. A reunião ampliada definiu que o CNAS iria dar 

apoio ao processo de conferências.  A prática tem sido: ou a tarefa é afeta a uma Comissão.  Se 

transcender a Comissão, cria-se um grupo de trabalho. Então, a resolução cria esse Grupo de 

Trabalho de assessoramento e apoio. Então, a resolução é para formalizar esse grupo, que o 

grupo é composto por um coordenador de cada Comissão... está lá a composição. 

Esse GT, não oficialmente constituído, mas informalmente, já elaborou 

orientações para as conferências, já está fazendo algumas sugestões. Já tem conteúdos dos 

temários. Então, já temos essa proposta de participar só das conferências estaduais e de capitais, 

que as demandas sejam canalizadas para a Secretaria Executiva e aí discutirmos coo se divide 
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entre os Conselheiros, porque, de repente, um Conselheiros é contatado por um Conselho 

Estadual, que pode assumir informalmente e isso cria um problema de gerenciamento. Então, 

essa dinâmica de operacionalização, a discussão do temário. Isso seria que o GT iria apresentar.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem apresentaria isso? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - eu participei de uma parte da discussão.  

Quem participou da segunda parte foi o Vando, a Fátima e o Moroni, que caminharam mais na 

discussão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Poderíamos pedir ao Moroni para fazer 

apresentação dessas conclusões amanhã?  Ele resumiria isso. 

Estou muito preocupado. São vinte e sete capitais. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vinte e quatro já disseram que 

vão fazer a conferência estadual. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A conferência já é uma realidade, 

portanto.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Já começaram. 

No sábado eu participei de uma conferência municipal. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Amanhã, Moroni, precisaríamos ter um 

resumo dessa situação para que possamos, inclusive, engajar os Conselheiros, 

regionalizadamente.  Acho que teríamos de ter força-tarefa divida por região, porque vai haver 

demanda de presença dos Conselheiros e esses Conselheiros estarão falando, nessas reuniões, 

em nome do Conselho. É preciso termos isso com muita clareza, para ninguém sair por aí dando 
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uma opinião pessoal.  Acho que tem que ser coisas que realmente sejam resultado do Conselho.  

É mais um assunto para encaminharmos amanhã. 

Essa questão das Comissões de Normatização, Política e Financiamento da 

Assistência Social, de qualquer forma, já teríamos de deixar para amanhã.  Eu imagino que os 

Coordenadores dessas Comissões façam um resumo desses temas.   

Informes da SAS. Documento da SAS sobre uma nova concepção de proteção 

às pessoas portadoras de deficiência.  Aqui também é preciso que a SAS faça uma apresentação 

da questão, para que tenhamos condições de discutir. Vou pedir isso ao Dr. Mulatinho.  As 

demais matérias já eram do conhecimento.  Não sei o que é GT CNAS/CONANDA. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É o Grupo de Trabalho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual seria o objetivo disso aqui? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Existe um Grupo de Trabalho... 

É melhor o Célio falar, porque ele é o representante. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Existe um Grupo de Trabalho de articulação 

entre os dois Conselhos. Por diversas vezes já esteve pautada para estar traçando como seria 

feita essa articulação. Agora, seria só dar um informe da continuidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você poderia fazer essa apresentação 

amanhã. 

Conselheiros, para hoje restou a aprovação da Ata da reunião dos dias 25 e 26, 

que é a reunião anterior. 

Eu pediria ao nosso Secretário que conduzisse essa questão e finalmente 

encerraríamos a reunião, para dar continuidade amanhã, já com essa divisão de tarefas. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Da aprovação da pauta.  
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Não sei se alguém tem algum destaque. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Qual a página, Fátima? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na página 9. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Página 9 da Ata. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma específica e uma 

geral sobre a Ata. 

A específica é na página 9, CNSS.  A forma como foi colocado aí dá a 

impressão de que eu não tenho o devido respeito ao Conselho Nacional de Seguridade Social. Se 

eu desse um informe dessa forma, seria desrespeitosa a representação do CNAS no CNSS. 

Primeiro eu coloquei que a reunião do CNAS foi na mesma ocasião que a do CNSS, sendo que a 

do CNSS já havia sido marcada anteriormente, que eu havia levantado essa posição aqui no 

CNAS e que mesmo assim o pessoal manteve, mesmo tendo sido marcada posteriormente, a 

reunião no mesmo dia da reunião do CNSS. Eu acho que isso não pode acontecer, mas, agora, 

há possibilidade de não a acontecer isso, na medida em que os dois Conselhos têm seus devidos 

cronogramas que deverão ser respeitados e, se modificados, avisar com antecedência.  Depois, 

eu levantei que a representação do CNAS, por conta, inclusive, desse fato das reuniões serem na 

mesma data, prejudicava a participação da representação dos trabalhadores, porque represento o 

setor dos trabalhadores, e de um Conselheiro que não estaria aqui para ouvir e levar as 

discussões mais importantes para o CNSS. Ao mesmo tempo, não poderia trazer para cá quais 

eram as questões que diziam mais respeito ao CNAS, que poderíamos estar discutindo 

conjuntamente.  Aí, dei como exemplo, que eu estava indo para a reunião da Seguridade Social, 

do Conselho, sem a posição do CNAS a respeito da falta de reuniões do CNSS, que já fazia nove 

meses que não se reunia, que havia a solicitação de uma reunião, a meu pedido, mas que já fazia 
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muito tempo - fazia quase sete meses que o Conselho Nacional de Assistência Social não se 

posicionava mais, e com rigor, sobre a falta de rigor do CNSS. E outra questão extremamente 

importante é que iríamos discutir um ponto importante, que era a situação que tinha ocorrido no 

Rio de Janeiro, da Santa Genoveva, que tinha sido um problema gravíssimo, e que era grave 

porque estava se repetindo Santa Genoveva. Inclusive foi o ponto de pauta que mais deu ibope. 

Nem a eleição do Ministro para a Presidência do CNSS deu tanto ibope como a Santa Genoveva. 

Estava a imprensa toda lá querendo saber qual o resultado da Santa Genoveva. No entanto, o 

CNAS não discutiu a questão da Santa Genoveva. Tem mais: eu era relatora do projeto de Santa 

Genoveva. Então, levei uma posição extremamente individual, como relatora da questão. 

Estou terminando. 

Eu acho que eu falei tudo isso na reunião e não está contemplado na pauta. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Nós combinamos, em uma reunião do Conselho, 

que isso aqui seria um resumo executivo. Toda essa todo questão está transcrita das fitas. No 

final tem uma observação: “Fazem parte desta Ata as notas taquigráficas anexas.”   

Procuramos só extrair o principal, um resumo bem sintético, e as deliberações. 

Como nesse ponto não teve nenhuma deliberação, só a questão que você levantou, que 

entendemos como central - questão da reunião do CNSS e a não discussão, pelo CNAS a 

respeito da diferença do per capita do idoso na área da Saúde e na área da Assistência, foi isso 

que foi colocado. O restante está nas notas taquigráficas. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma divergência. Eu 

coloquei uma questão extremamente importante, que não está aqui: que a reunião estava se 

realizando na mesma ocasião depois de nove meses. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Mas não é deliberação, Fátima. É isso que estou 

colocando. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas claro que é deliberação. 



 

 107 de 109 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Este aqui é um resumo. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu tenho um encaminhamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho um encaminhamento: 

que se complete. Eu posso fazer uma elaboração aqui que completa, porque a forma como está 

dito aqui, Moroni, realmente não esclarece, inclusive, isso que você está falando.  Não estou 

querendo dizer que fosse dada toda aquela fala, mas, pelo menos, resumidamente, acho que não 

está colocado. 

Por exemplo, eu gostaria que alguém, que não estivesse presente, lesse. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu quero fazer um encaminhamento que altera 

o rumo da discussão.  Se eu for falar, quando a discussão já for feita, o encaminhamento não vai 

ter validade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Se o Conselheiro não se sente contemplado, 

faça uma proposta de redação dentro do espírito dessa ata, que é sintética, e apresenta, para ver 

se aprovamos.  

Então, é fazer uma proposta de redação, considerando o espírito da Ata, e 

colocando que acha importante. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Está bom. 

Agora, quanto à questão do espírito da Ata, eu acho que a Ata ainda está muito 

longa e que se... (Risos.) 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira agora nos surpreendeu, 

porque achou que o texto estava muito resumido e, agora, está achando... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não disse que estava 

resumido, eu disse que não estava pegando as questões centrais. Aí eu falei muito para poder 

dizer que tinham várias questões centrais que eram mais importantes talvez, até, que esse 

resultado. Entendeu? Eu até achei engraçado, mas disse que tinha duas questões: uma 

específica e outra geral. A específica é de que não pegou os pontos centrais da minha fala - e aí 

eu vou tentar pegar - e a geral é que eu acho que ela ainda está muito descritiva.  Agora, o 

descritiva não significa que a minha fala tivesse que ser dez páginas, poderia ser três, mas que 

pegasse mais a questão das centralizações.  Três páginas, não, três linhas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está em discussão a Ata da reuniões dos 

dias 25 e 26. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu queria fazer uma sugestão. É 

questão de a pessoa ler, interpretar e trazer o resumo.  Nós, no Conselho, não temos o costume 

de dizer, quando fala, se é um encaminhamento ou se não é. Termina complicando para quem 

vai trazer o resumo. 

Talvez fosse o caso de nos educarmos mais um pouco, na hora de falar: dizer 

que é um encaminhamento, bem claro.  A Conselheira tem razão no que está colocando, no 

sentido de que determinados pontos que ela acha importante, mas quem está lendo: bom, isso 

não foi encaminhamento... Talvez seja o caso, cada vez que formos fazer um encaminhamento, 

pedir até que seja ressaltado em ata.  Acho que isso facilitaria a vida de quem está trazendo as 

informações para esse resumo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está em discussão a Ata.  Se alguém tiver 

mais algum comentário, abriremos a palavra. Caso contrário, se não houver, está em votação. 
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Quem estiver de acordo com a Ata, além das modificações que a Conselheira 

Fátima fará de próprio punho, permaneça como está. 

Está aprovada a Ata. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, eu gostaria 

apenas de fazer uma observação, um pouco atrasada, mas eu estava organizando os pacotes. 

Eu percebi que não está registrada a minha presença na reunião ampliada de dezembro, em 

Recife. Eu compareci apenas ao segundo dia. Para evitar problemas, inclusive administrativos, já 

que foram pagas diárias e passagens, é importante que fique registrado que eu estava presente 

na reunião, no segundo dia de reunião ampliada, em Recife. 

Solicito que a Secretaria-Executiva faça as correções no registro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já solicitei ao nosso Secretário. 

Esses informes finais serão feitos hoje ou os deixamos para amanhã? 

Conselheiros, vamos suspender a reunião e amanhã voltar novamente às nove 

horas. 

Está suspensa a reunião. 

 


