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

 Passamos à aprovação da pauta.  Alguma observação em relação à 

pauta?  (Pausa.)   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pela extensão da pauta, 

eu proporia o seguinte:  que se mantivessem os pontos  resoluções, que é fundamental, e 

avaliação da Reunião Ampliada.  Acho que não haveria condições de se fazer a avaliação 

da gestão hoje, precisaríamos nos preparar para fazer isso  - e até estava conversando 

com nossos pares sobre isso, para fazermos uma avaliação melhor da gestão.  Pelo que 

dá a entender aqui, trata-se da gestão 96.  Então, eu proporia isso como ponto de pauta 

da reunião de janeiro.  Com relação ao relatório sobre convênios e ofício da SAS, eu não 

conheço o relatório e não sei se daria tempo, e esse eu deixaria em aberto. Quanto à 

proposta de alteração da LOAS  - seleção de 5 pontos -, acho que aí tem o GT-LOAS, 
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que me parece que vai se reunir no começo de janeiro.  Poderíamos ver as propostas de 

alteração que vieram, fazer uma seleção e já uma proposta concreta, dentro daquela 

proposta que temos de que se traga para cá, já, as conclusões, senão vamos trazer para 

cá quem mandou, quem não mandou... quem não mandou aí vai ver como vai ser.  

Então, acho que esse ponto estaria prejudicado. 

 Sobre a Conferência Nacional de Assistência Social, não sei se já daria 

para discutir temário, mas talvez desse para discutir a  Conferência Nacional de 

Assistência Social e tirar alguns encaminhamentos a  serem fechados em janeiro ou 

fevereiro. 

 Quanto ao calendário de 97, se  der para fechar hoje, talvez se possa 

discutir, mas acho que também poderia ser se fazer até abril. 

 No que se refere ao CNSS, se forem os informes que sempre são 

solicitados, isso é rápido, não tem problema. 

 Sobre as comissões temáticas, se tiver alguém que queira levantar 

alguma coisa, dá para se fazer, e os informes também. 

 O que eu realmente estaria tirando seria a avaliação da gestão, a 

proposta de alteração da LOAS e diminuindo as nossas ansiedades com relação à 

Conferência Nacional de Assistência Social, apesar de que eu acho que já poderíamos 

tirar alguns encaminhamentos, mas quais seriam esses encaminhamentos mínimos?   

Um deles, com certeza, não seria o temário. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma razão especial para 

essa alteração, Conselheira?  Alguma preocupação especial? 

 



 

 3 de 94 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A preocupação é a 

seguinte:  não conseguirmos terminar até o horário previsto, mesmo que nos estendamos 

mais e já previmos isso. Mas alguns pontos, por exemplo, como a avaliação da Reunião 

Ampliada... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Qual o horário previsto, só 

para eu saber? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O horário previsto é 20 

horas.  Mas mesmo indo até 10 horas da noite, haveria alguns pontos em que teríamos 

de ter preparação anterior, por exemplo, a avaliação da gestão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho  que não entendeu o 

item, mas eu o explicarei em seguida.  Está registrado. 

 Mais alguma consideração sobre a pauta?  (Pausa.) 

 Só para chamar a atenção com relação à avaliação da gestão, como é 

um período  ainda parcial, é apenas um comunicado sobre o que se fez até agora e 

rápido comentário.  Não tem delongas, pelo menos na perspectiva da Presidência. 

 Alguma observação sobre as considerações que a Conselheira Fátima 

apresentou?  (Pausa.) 

 Altera-se a pauta, suprimem-se  os pontos sugeridos ou mantém-se a 

pauta e, mais ao final, se faz uma avaliação se é necessária ou não a mudança?  

(Pausa.) 

 Vamos tocando?  
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 Resoluções.  Alguma observação sobre o Grupo nº 20, que contempla as 

Resoluções nºs 197 a 212?  

 Em votação.   

 Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra.  (Pausa.) 

 Aprovado o Grupo de Resoluções nº 20. 

 A pauta não contempla o tradicional item da Ata.   

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - É que não houve tempo hábil de se ler a ata, 

pois ela está muito extensa, e se fazer uma ata executiva, conforme a resolução da última 

reunião.  Portanto, não se apresentou nesta reunião, para apresentarmos em janeiro uma 

ata mais enxuta, mais executiva. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos ao item 3 da pauta:  

avaliação da Reunião Ampliada. 

 Vamos dar um giro completo na Mesa, para ver as observações, como de 

praxe? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Presidente, é o seguinte, 

eu pediria a quem carregou uma caneta grafite que, por favor, devolva, porque não é 

minha.  (Risos.) 

 

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

Pedimos que, objetivamente, cada Conselheiro dê sua impressão sobre o que achou da 

Reunião Ampliada. 
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 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Pela minha avaliação, a reunião foi boa, 

acho  que atendeu às expectativas.  Estamos conseguindo dar qualidade às nossas 

reuniões e só temos que continuar.  Essa a avaliação que tenho:  a reunião foi boa.  

Gostei muito da participação da Patrícia, das colocações que fez sobre a política, acho  

que a retratou  bem.  Foram muito  bons os trabalhos em grupo também, só  que ainda 

existem aquelas perguntas de praxe, que é informativo mesmo, acho que já está 

melhorando, mas ainda existem perguntas que já estão às vezes superadas mas que 

muitas pessoas ainda não têm conhecimento.  Afora isso, a reunião foi muito boa. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra a 

Conselheira Lisete. 

 

 LISETE CASTANHO RIBEIRO - Eu também achei a reunião excelente, 

principalmente considerando as anteriores. Em termos de organização, foi  muito boa, 

parabéns a quem estava na comissão de organização.  Em segundo lugar, no que se 

refere à participação dos Estados, 23 Estados presentes, e a participação das pessoas 

que estavam presentes.  Acho que foi uma reunião muito  boa e justifica que continuemos 

com essa idéia de trimestralmente fazermos uma Reunião Ampliada. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu também tenho uma avaliação 

positiva da reunião.  Acho que pensamos nessa reunião muito com  o intuito de estar 

capacitando - não é bem esse o termo -, aprofundando e fazendo um processo reflexivo 

dessa discussão sobre plano, orçamento  e política.  Estamos muito preocupados sobre 

como fazer isso.  E acho que essa foi uma das reuniões em que tivemos mais dificuldade 

de organizar.  Foram inúmeras as reuniões e os debates sobre como iríamos conduzir 
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essa reunião, pela dificuldade de abordar essa temática, mas creio que tivemos um 

resultado positivo.  Propiciamos esse espaço de reflexão do processo e os  

representantes  dos Estados tiveram possibilidade de pensar como conduziram e como 

foi  esse relacionamento com a SAS e com os Conselhos nesse período. 

 Também foi muito feliz a participação da Carmelita, porque ela deu uma 

sustentação mais técnico-política na discussão.  Acho que até pela trajetória das nossas 

reuniões ampliadas, ainda há o predomínio  da discussão da operação, do dia-a-dia, do  

cotidiano, da execução da política, das ações de assistência social.  Embora tenhamos 

de propiciar esse espaço  na reunião, temos de ter o cuidado para que se dê um salto de 

qualidade  no aprofundamento da discussão da Política de Assistência.  Assim, a 

participação da Carmelita deu esse gancho.  Daqui para a frente, creio que devemos 

fazer sempre nas reuniões ampliadas o contraponto:  a Reunião Ampliada ser um espaço 

de  troca de experiência, de reflexão, de tirar dúvidas, em que as pessoas possam 

expressar sua realidade local, mas também termos um momento para fazer uma 

discussão mais de fundo, mais conceitual, mais política, para podermos capacitar as 

pessoas para um processo reflexivo maior. 

 Então, acho que essa foi uma das melhores reuniões, no meu entender, e 

percebemos que  há uma satisfação do grupo, onde se teve o melhor feedback do grupo, 

porque foi um trabalho mais coletivo, as pessoas se sentiram mais à vontade para 

participar, se expressaram melhor, sentiram-se em condições de se expressar. Acho que 

esse deve ser o tom da Reunião Ampliada, isto é, o espaço em que as pessoas se sintam 

em condições de participar. 

 

 CÉLIO MORAES - A maior demonstração de que está havendo um 

crescimento nas reuniões é que ele não  foi apenas nosso, enquanto organização -  e já 
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ficou bastante claro e evidente que avançamos na organização -, mas também houve um 

crescimento bastante grande das pessoas que vieram participar.  A discussão no 

pequeno grupo, pelo menos no que eu participei, demonstrou um nível de envolvimento e  

de preparação prévia das pessoas  para estarem aqui;  eles traziam por escrito as 

anotações, as coisas do Estado, que valorizam cada vez mais o trabalho.  E isso tem 

demonstrado que não somos só  nós que estamos avançando, é a nossa relação  com o 

Estado, que envolve tanto nós, no nosso sentido de organização, quanto os próprios 

Estados no sentido de preparação para vir à reunião.  A consistência das discussões, 

como assinalava a Patrícia agora há pouco, se deveu, e muito, à presença da Carmelita, 

à nossa organização de  trabalho, mas também à maturidade dessa relação entre o 

CNAS e o Estado.  Acho  que esse foi um dos aspectos mais importantes. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu esqueci de registrar, e o 

faço agora, a presença da nossa prezada Bernarda, da Secretaria de Estado do Trabalho 

e Ação Social, e Secretária-Executiva do Conselho Estadual. 

 Com a palavra a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou  tentar não repetir o 

que já foi  dito. 

 Com relação à questão da organização, já que a representante da 

Secretaria está aqui, quero parabenizá-la, porque  foi  muito bem organizado o  

atendimento, todo o mundo gostou, não só nós, como o pessoal que veio dos outros 

Estados. 

 Com relação ao conteúdo, acho que acertamos em escolher a Política da 

Assistência Social como tema.  Vimos que todos os grupos, sem exceção, levantaram a 
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falta dessa política, a necessidade da discussão dessa política etc.  Então, realmente ela 

respondeu aos anseios dos Conselhos, dos órgãos gestores, a nível estadual  e 

municipal.  Então, acho  que a escolha do tema foi muito importante. 

 No que diz respeito ao segundo aspecto, a metodologia, creio que 

comprovou, na prática, a  questão dos grupos.  Os grupos funcionaram bem, em todos 

eles houve participação efetiva.  Os Conselheiros se dividiram e procuraram estar 

estimulando a participação, mas eles estavam preparados também para essa 

participação, como já disse o Célio, e houve uma participação efetiva no grupo.  Notamos 

que, depois do grupo, eles deslancharam nas próprias discussões aqui  no plenário e 

sentimos o  que viam do tema, ao fazerem perguntas bem mais profundas do que as 

feitas anteriormente. 

 Para finalizar, acho que foi uma das reuniões onde mais sentimos a força 

do coletivo, não só do coletivo do CNAS, mas do  coletivo da Assistência Social, o retrato 

dela hoje no País.  Também ressalto, apesar de a Patrícia já ter feito  o registro, a 

participação da Carmelita, que foi muito importante para estar sistematizando e nos 

ajudando, contribuindo com esse coletivo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA  - Sem repetir o que já foi dito e sendo 

suspeito para falar, exatamente por ser do Estado, acho que passado o susto da 

mudança de data, que realmente nos preocupou bastante, por ser próxima ao Natal, 

tenho a impressão de que houve uma grande recompensa.  No meu entender, tenho 

quase certeza de que foi a reunião com maior representatividade nacional.  É claro que 

ainda não devemos ficar satisfeitos, porque ela ainda pode ser mais representativa, pois 

são 5.000 municípios e dá para nós construirmos muito mais essa relação de parceria, de 

troca de idéias com as representações municipais.  E aí também vai uma preocupação:   



 

 9 de 94 

nas reuniões anteriores, existia muita cobrança ao CNAS naquilo que não era de sua 

competência, reivindicações que apareciam como um momento  de se explicitar 

denúncias e levantar demandas.  Acho  que até na reunião de Belo Horizonte aconteceu 

esse tipo de coisa.  Nessa aqui, ela foi bem mais politizada e tenho a impressão de que o 

papel do Conselho também está bem mais entendido, talvez porque se generalize a 

realidade do Conselho Nacional em outros Conselhos Estaduais e Municipais.  Aí se 

começa a entender melhor qual o papel do Conselho e quais suas competência, para não  

se cobrar além do que se deve. 

 Acho que o formato da reunião também foi bastante adequado para 

alcançar o sucesso.  Atendemos reivindicações para que se fizessem grupos, porque isso 

ajudaria a distensionar mais, ou seja, as pessoas puderam participar mais nos grupos e 

também tiveram bastante tempo de participação em plenário.  Vale registrar que as 

mesas foram de uma pessoa, não eram aquelas imensas mesas que tivemos  em outras 

oportunidades, onde a fala ficava, sobretudo, na mesa e não com o pessoal da Plenária.  

Isso, para mim, foi  extremamente gratificante.  Está de parabéns a Secretaria de 

Trabalho pelo apoio que deu, pelo esforço que fez para que a organização tivesse o 

sucesso que teve. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Eu não  discordo  de nenhuma avaliação feita até 

agora.  Para não repetir o que já foi dito,  quanto ao desafio do trabalho de grupo - 

começamos com essa nova experiência - melhorou em algumas coisas, mas ainda há o 

que aperfeiçoar, sem discordar, como eu  já disse, de nenhuma avaliação. 

 No que tange à representatividade, acho  que o Vando tem razão, mas 

ainda assim alguma forma, alguma estratégia deve ser pensada para maior investimento, 

maior mobilização  na presença do pessoal aqui.  Por exemplo, quando se puxam os 
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Estados, o fato de se chamar São Paulo e só  ter aqui Campinas é preocupante.  Chamar 

o Rio de Janeiro e só ter um gestor, se não me engano da Prefeitura Municipal do Rio de 

Janeiro, mas eu prestei bem atenção, é também preocupante.  É legal chamar, porque 

todos ficam sabendo daquela idéia que eu estava insistindo, mas se percebe que todos 

ficam com a idéia de quem estava em plenário, dos Estados presentes. 

 Agora, é preciso fazer algum investimento, que não seja somente o de 

mandar o  ofício  convidando.  Isso é para pensarmos para ver em que se pode investir.  

Os Estados mais  importantes poderiam, com um pouco mais de esforço, estar aqui 

representados. 

 Eu estou entendendo que  num outro momento, quando o relatório  for 

sistematizado, arrumado o relatório, virá de novo para pauta para examinarmos os 

encaminhamentos  - essa, agora, é uma avaliação  rápida.  Depois vamos  pegar, como 

costumamos fazer  - em Belo Horizonte também foi assim  -,  todos os encaminhamentos 

e vamos passar de novo.  Estou  lembrando  disso porque, de certa forma, ao pegar os 

encaminhamentos voltamos à avaliação.   

 Estou lembrando disso  também para que fique acertado entre nós que o 

CNAS adote a prática de forma sistemática - de dar conta dos encaminhamentos a cada 

Plenária, dizer para o pessoal o que foi acertado, as sugestões que foram dadas, as 

propostas feitas, o que o  CNAS acatou e o que encaminhou.  Acho  isso  importante, 

senão fica aquela coisa de faz, faz propostas e depois fica solto e ninguém encaminha.  

Não estou dizendo isso rigorosamente para o CNAS, mas acho bom prestar contas, 

informar o pessoal sobre o que  foi  feito dentro dos encaminhamentos, para as pessoas 

terem retorno, fazendo isso sistematicamente a cada plenária ampliada. 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A Ana Lígia abordou praticamente o 

único ponto que eu iria acrescentar, precisamente esse da prestação de contas, ainda 

mais que era uma reunião de final de ano e muitas coisas aconteceram.  Talvez se 

pudesse ter colocado um espaço para anunciar as perspectivas para 1997.  Isso, de 

alguma forma, o Presidente fez, logo no início, mas talvez tivesse de ter retomado, de 

forma mais enfática, ao final.  Agora, isso  em nada desmereceu a reunião.  Pelo 

contrário, isso teria adiantado linhas de trabalho para que os Conselhos pudessem 

também atuar dentro desse mesmo enfoque.  Digo isso  porque no CONANDA, em 1996, 

foram definidos três eixos básicos de atuação e em cima desses três eixos todos os 

conselhos estaduais começaram a também se movimentar, isso como que criou  uma 

unidade  de atuação de todos os conselhos.  Talvez uma estratégia dessas para a 

Assistência Social pudesse ser muito benéfica e poderia ser como uma pauta para nossa 

reunião de janeiro:  tentar definir alguns eixos de trabalho e colocar isso já para os 

Estados irem discutindo, a fim de que pudéssemos chegar em março ou abril, 

principalmente na reunião de abril, com esses pontos colocados e termos uma atuação 

quase que uniforme, no ano todo.  Isso daria bem mais consistência aos trabalhos das 

nossas reuniões plenárias. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Não tem muito mais a acrescentar.  

Esta foi a segunda Reunião Ampliada de que participei.  Em relação à primeira, realizada 

em Belo Horizonte, o salto de qualidade foi muito grande.  Na reunião de Belo Horizonte, 

eu estava engatinhando no Conselho.  Esta reunião  foi mais calma, mais democrática, 

mais profissional até que a outra, pois a outra achei muito panfletária, com discussões 

muito apaixonadas  e tal.  Enfim, é isso. 
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 PAULO ROCHA - Dada a minha ausência  no primeiro dia de reunião, em 

virtude da impossibilidade de estar presente, eu queria só pontuar e reforçar que hoje 

pela manhã foi muito positivo para discussão o fato de não haver uma Mesa grande, ter 

uma Mesa enxuta, que  pudesse responder com calma e de forma inclusive unificada, 

porque era só  uma pessoa  a dirigir, os questionamentos do Plenário.  Isso até permitiu 

que nós também obedecêssemos o horário com um certo rigor.  

 Por outro  lado, quero lembrar que uma das diferenças da reunião de 

Belo Horizonte foi o público, no sentido de que o público da Assistência Social é muito  

amplo e a depender da pauta de discussão definida pelo Conselho para a Reunião 

Ampliada, atraímos mais ou menos determinado tipo de  público.  Assim o temário da 

reunião contribuiu bastante para a qualidade da discussão. 

 Esse é não um processo evolutivo e nós estamos sujeitos a ter, 

eventualmente, outros temas em que venha um público mais preocupado com questões 

mais pontuais, como foi a reunião de Belo Horizonte, por exemplo, bastante pontual e 

pouco  reflexiva.  Esta pareceu ser uma reunião muito mais reflexiva, mas estaremos 

sujeitos a esse tipo de variação, na medida em que formos sentindo a necessidade de 

pautar diferentes temas em nossas reuniões ampliadas. 

 

 MARIA  JOSÉ CALHEIRA DA SILVA - Quem fica por último tem pouco a 

acrescentar, porque todos já falaram.   

 Eu quero dizer que, para nós, que somos dos Estados e  que  fazemos 

partes dos Conselhos Estaduais, tem sido um subsídio muito grande essas reuniões 

ampliadas.  E esta reunião, principalmente, teve uma metodologia muito  boa, e espero 

que o Conselho a continue adotando.  Os grupos ainda têm suas deficiências, mas 

iremos crescendo a cada dia e melhorando.  Isso nos tem ajudado muito, através desse 
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convívio, desse contato, dessas reuniões, a levar os nossos anseios, as nossas 

expectativas ao Estado e melhorar também nossa atuação  nos Conselhos Estaduais. 

 Parabenizo pela organização, a equipe que elaborou o programa está de 

parabéns, porque foi muito feliz em falar na Política de Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Farei algumas observações, 

resumindo o que foi dito. 

 Uma coisa que chamou a atenção, a partir da reunião de Belo Horizonte, 

e que foi levantado aqui em reunião, foi a expectativa dos participantes, o que eles 

querem saber.  Quer dizer, o Conselho Nacional, por ser nacional, ao se aproximar das 

bases, fazer uma reunião fora, cria uma expectativa, quer  seja a expectativa da 

informação, o que há de mais novo, o que se está decidindo, quer seja a expectativa de 

orientação, do que muitos carecem.   

 Isso foi respondido de forma muito positiva, pela minha avaliação, na 

associação do binômio grupo de trabalho com especialista.  Ou seja, ao mesmo tempo 

em que se permitiu a participação, de forma absolutamente ampla, havia um especialista 

para fazer a ancoragem do tema, explicar com profundidade, tecnicamente o assunto.   

 Assim, pela minha avaliação preliminar, acho que o Conselho poderia 

refletir sobre a manutenção desse procedimento  - viu, Patrícia?  Você colocou 

exatamente isso:  associar ao grupo de trabalho.  Qual é o tema? Orçamento.   Então, 

que tragam um especialista em orçamento.  O tema é política?  Que se traga alguém da 

política, porque aí se cria uma segurança, a discussão não descamba para coisas mais 

virulentas e sim corre no sentido de observação, exame, reflexão.  Então, eu resumiria 

esse aspecto. 
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 Outra coisa colocada aqui também, fundamental, é que o Conselho, na 

parte da informação, deve prestar contas:  fizemos isso ao  longo do tempo, está faltando 

isso e tal.  E o mesmo com relação às perspectivas.  Acho  que são  três pontos, tentando 

resumir o que foi  falado aqui, que não devemos desconhecer no processo de elaboração 

das reuniões ampliadas.  Quanto ao grupo de trabalho, vamos melhorar, vamos ver que 

outro sistema se pode adotar para se  tirar mais proveito disso  ainda, que  é aliar a 

doutrina, o que se está pensando, com a prática, associação que é perfeita nisso.  E isso, 

mais o especialista, termina fechando essa questão. 

 Quanto à prestação de contas, como falou o Elizeu, também é 

importante. 

 No  que se refere à perspectiva - para onde vamos? -,  eu tentei 

alinhavar, na abertura, algumas questões que podemos incluir na pauta, para saber se é 

isso o  que o Conselho deseja.  Eu tentei captar os anseios do Conselho  - não houve 

tempo de conversar com todos antes - para saber que linha adotaríamos:  seriam a 

descentralização, a relação público-privado, o orçamento e a II Conferência.  Eu elegi 

quatro grandes temas que poderíamos nos debruçar e ver se há mais alguma coisa ou 

ver se dentro disso estaríamos com o norte fixado para bater nisso, e acho que 

concentrando a atenção melhoraríamos o resultado. 

 Observem que houve manifestações sobre algum outro tema, mas todos 

compreenderam que aquele tema carecia apenas de uma informação.  Eu até achei que 

se fosse criar alguma resistência, por exemplo, em relação ao benefício eventual se se 

quisesse discutir o assunto.  Eu expliquei que dávamos notícia de como estava mas não 

era esse o local para discussão, senão virava uma complicação, pois o objeto da reunião 

era a Política, plano e orçamento, e todos compreenderam.  Mas eles querem as outras 

informações, como informe, como foi feito, e acho  que ficou  extremamente objetivo. 
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 Então, tentando resumir o que foi dito aqui, acho que poderíamos ficar 

com esses três grandes pontos para a estrutura das reuniões ampliadas e aí, claro, 

fazendo as adaptações necessárias. 

 A Conselheira Dora acaba de chegar e eu pergunto se quer fazer alguma 

observação sobre a Reunião Ampliada.  Não?  Muito bem. 

 Ficou  claro que a avaliação foi  altamente positiva e vamos prosseguir 

para melhorar cada vez mais sua qualidade. 

 Outra coisa que ninguém falou é sobre tratar só um tema.  Vejam como é 

importante, porque concentra.  Não vamos querer ter a pretensão de resolver tudo.  

Assim, tratar um tema de cada vez é melhor, para que possamos aprofundá-lo ao 

máximo. 

 O próximo item da pauta é avaliação da gestão. 

 A idéia aqui, como  é a última reunião do ano, época de Natal, época de 

reflexão, é ver um pouco o que fizemos  de julho para cá, o que está ruim demais, o que 

está insuportável e o que está bom, para aproveitarmos os 6 meses seguintes, buscando 

cada vez mais eficiência da Casa. 

 Eu registraria alguns pontos e se depois alguém quiser fazer algum 

comentário a Presidência agradeceria, porque está com essa responsabilidade adicional 

na condução dos trabalhos do Conselho. 

 Sobre a questão da estrutura do Conselho, estamos  - hoje não foi 

possível resolver, pois não consegui contato com o Ministério - conseguindo o adicional 

que eu pedi ao  Ministro de dois DASs para completar a estrutura mínima.  Isso deve 

estar saindo de hoje para segunda-feira, em saindo, imediatamente, o Conselho terá sua 

estrutura definitiva, com as três coordenações, nos moldes em que o Conselho autorizou 

que se prosseguisse.  Esse é um passo superimportante para estabilizar a  situação 
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funcional dos servidores do Conselho.  Toda época de mudança cria um certo frisson, é 

natural.  Temos conversado bastante com os servidores, o Secretário-Executivo tem feito 

isso mais amiúde, mas ainda há aquela situação, porque sabem que vêm uma mudança, 

uma arrumação interna.  O princípio  já foi  estabelecido: aproveitar o máximo os 

servidores da Casa, mas é uma mudança e qualquer mudança implica esse tipo de 

preocupação.  Nossa pretensão era desde o início de dezembro estar com isso já 

funcionando, para vincular aquela proposta que o Conselho nos autorizou a  fazer, isto é, 

vincular as coordenações técnicas e administrativas às comissões temáticas do 

Conselho.  Ou seja, vamos ter muito claro, a partir de janeiro, qual o local de trabalho da 

Comissão de Normas, a Comissão de Financiamento e da Comissão de Orçamento, seus 

arquivos.  Estamos transformando em manual todos os procedimentos para que se tenha 

a história registrada.  Nossa grande preocupação, ao colocar isso para funcionar, é que o 

Conselho está perdendo informações profundamente importantes:  o Conselheiro chega, 

contribui, vai embora e leva consigo as informações e reflexões.  Vamos conseguir, 

rapidamente, porque é prioridade administrativa dentro do Conselho, a organização das 

coordenações.  Como com o perfil preliminar levantado não encontramos alguém com 

maior conhecimento na área de orçamento, estamos convidando uma pessoa de fora, 

ligada à parte de orçamento, e agora vem um Conselheiro especializado em orçamento, 

então minha expectativa é de altíssimo avanço nessa área. E uma vez as comissões 

organizadas, as reuniões das comissões serão nas próprias comissões, para ficar bem 

claro o que está acontecendo.  Por exemplo, faltou um papel e ninguém sabe onde está.  

Não, isso não vai acontecer. Com as normas estabelecidas, as memórias das reuniões, 

qualquer Conselheiro novo  ou qualquer pessoa saberá o que aconteceu, pois estará lá 

tudo pautado, registrado, organizado, arquivado, para facilitar o trabalho.  Ou seja, vai 
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ficar no Conselho aquilo que interessa ao Conselho.  Esse é um ponto ao qual estamos 

dando toda a atenção. 

 E tem mais:  o setor de recursos humanos do Ministério está fazendo 

uma avaliação do perfil de cada servidor do Conselho, para  mostrar que  o critério vai ser 

profissional, técnico de alocação das pessoas.  Então, será visto o perfil  mais próximo do 

que se quer fazer para se colocar a pessoa naquele lugar.  E, em seguida, vem o reforço 

de qualificação, ou  seja, junto com esse perfil, vêm as deficiências dos nossos 

servidores.  Assim, o setor de recursos humanos já está preparando cursos específicos 

para melhorar a qualidade dos servidores do Conselho.  Essa é nossa luta interna, para 

deixarmos o Conselho extremamente organizado e funcionando dentro dos níveis 

desejados. 

 Quanto à participação nas reuniões colegiadas, desde que assumimos, 

nunca mais se deixou de ter participação, sobretudo da área mais sensível em relação a 

essas questões:  política, análise de projetos, estamos sempre com as pessoas 

participando.  A Comissão de Normas foi reforçada, para ampliar o grau de informação, 

de compreensão do problema.  Ou seja, estamos  envolvendo  o corpo  do Conselho nos 

seus trabalhos, nas suas decisões.   

 Em relação aos processos, já falei rapidamente.  Não temos mais 

represamento de processos novos, desde setembro.  Devo dizer aos prezados 

Conselheiros que  o alívio foi fantástico.  Eu registrei onze filas diferentes no Conselho 

quando cheguei.  Adotei a fila da presidência.  Tive que ser duro e comecei com o  meu 

Ministro, que teve a maior compreensão.  Eu sou  Ministro?  Mas eu sou o Presidente, 

quem manda mais é o presidente, então...  Foi por aí a nossa conversa.  Disse a ele:  

"por favor, me ajude, para poder o Conselho não ter que ficar a toda hora atendendo a 

pedidos.  Isso não é razoável".  Então, não temos mais processos novos pendentes.  
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Agora, estamos agilizando para que as diligências que foram encaminhadas retornem e, 

com isso, liquidemos essa coisa horrorosa de a toda hora ficar recebendo telefonema de 

tudo que é lugar para passar um processo na frente.  Isso é  horrível para o Conselho.  

Quando se atende, tudo bem;  quando não  se atende, cria-se um problema.  Então, não 

serve,  acaba-se com isso.  Com pequenas providências, rapidamente liquidamos o 

estoque de processos novos.  Estamos preocupados com o projeto de lei do Deputado 

Marchezan  - aproveito para avisar, foi  aprovado ontem, sem alterações, já está indo 

para a sanção presidencial. Temos que rapidamente cuidar de uma estratégia,  porque 

vem aí, seguramente, uma avalanche de processos que nos vai dar alguma complicação.  

Mas como estamos razoavelmente organizados, vamos fazer com que essa avalanche 

não nos perturbe tanto, mas vem aí um grande volume de trabalho, vamos ter de criar um 

grupo-tarefa especial, provavelmente, para dar cabo dessa demanda adicional. 

 Outra coisa é a que se fez refere-se às oficinas, às discussões, à 

participação dos Conselheiros em inúmeros encontros.  Vários colaboraram com a 

presidência, com o próprio Conselho, representando o Conselho em vários encontros, e 

pedimos encarecidamente que no próximo ano haja maior colaboração nesse sentido, 

para que o Conselho se faça presente. 

 Nossa participação foi um compromisso que fiz junto ao FONSEAS, em 

nome do Conselho, de participar de todos os eventos e encontros do FONSEAS, porque 

é um fórum político da maior importância e a receptividade está a melhor possível.  

Chegamos  ao ponto de agora, em Belo Horizonte, na última reunião, abordar um tema 

da maior complexidade, polêmico, que é a possibilidade do repasse direto do Fundo 

Nacional para Fundo Municipal.  Houve uma reação muito forte, mas extremamente 

equilibrada, respeitosa, porque sabem que o Conselho está preocupado, discutindo com 

seriedade a questão. A própria Presidente do FONSEAS me ligou, antes de eu vir para 
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cá, para dizer que ficou assustada com a reação, que foi veemente, mas respeitosa, 

cumprimentando o Conselho pelo equilíbrio como colocou o problema para discussão.  

Então, o Conselho está se fazendo presente nessas ações, sem atropelar, sem criar 

qualquer tipo de exacerbação que venha a complicar o processo. 

 O outro ponto refere-se à nossa relação  com a SAS.  Evidentemente que 

a Presidência assumiu a postura de só encaminhar um processo de maior  aproximação 

com a SAS quando houvesse resposta do ofício que foi encaminhado a respeito da 

questão  dos convênios.  Isso foi atendido na reunião passada e já conversamos com o  

ilustre representante da SAS, aqui presentes, nosso prezado Elizeu, que está fazendo  

um trabalho absolutamente fantástico na ajuda dessa aproximação.  Já pedi a ele para 

marcar a primeira reunião do Presidente do Conselho com a Sra. Secretária, para 

conversarmos sobre as diferenças de entendimentos, sobre os problemas e vermos que 

estratégia conjunta de ação podemos adotar   - evidentemente, respeitadas as 

divergências, mas precisamos avançar.  É ótimo que aconteçam divergências para 

melhorarmos, mas chega de um ficar de um lado e outro  do outro.  Cada um tem uma 

função bem clara perante a legislação, vamos compreender isso, e vai ser nessa linha a 

conversa que pretendo ter com a Sra. Secretária de Assistência Social.  Eu queria que 

isso tivesse acontecido  antes, mas outros fatores não possibilitaram. Então, estamos 

nesse processo de aproximação com a própria Secretaria, até porque se isso  não 

acontecer, só vamos ter dificuldade em todo o nosso trabalho. 

 Em relação às reuniões ampliadas, já falamos aqui. 

 No que diz respeito ao Congresso, já fizemos três reuniões no Congresso 

Nacional:  uma, na área de orçamento, sobre a qual dei notícia na reunião passada. 

Estamos aguardando, novamente, um convite da relatoria, em função das ponderações 

que fizemos sobre o processo de elaboração do orçamento, questionando o que o 
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Congresso está fazendo. Ficaram de nos chamar para voltarmos a discutir e ver o que 

pode ser feito  ainda em relação a 97.  Houve uma reunião na Comissão de Seguridade, 

sobre a qual falei hoje, no encerramento da Reunião Ampliada.  Estou preocupado com o 

assunto, devido a alguns contatos que fiz, isoladamente, com Parlamentares, como 

chamei a atenção, sobre a possibilidade de revisão do critério de filantropia, eu senti que 

os pêlos se levantaram, porque sei que o encaminhamento dessa discussão vai ser uma 

bomba dentro do Congresso  Nacional.  Eu falei um pouco modestamente no 

encerramento  da Reunião Ampliada que seguramente grande parte do Congresso está 

envolvida com essa questão, e se tomarmos uma decisão, por mais cautelosa  e 

acertada, se não  houver uma aproximação com o Congresso, isso pode complicar mais 

em vez de resolver.  Qual a atitude que tomamos?  Pedimos uma reunião com o 

Presidente da Comissão de Seguridade, fizemos ver a ele o tamanho  do problema e sua 

dimensão, bem como a decisão do Conselho de ir a fundo nessa questão.  Falei de todo 

o trabalho que está sendo preparado pela Comissão de Normas e convidei a Comissão 

da Câmara a participar do processo.  Acertamos isso e o resultado é esse requerimento 

que está aí à disposição dos senhores, foi  aprovado por unanimidade. No dia seguinte, 

voltei ao Congresso.  Lembro só  que  na primeira reunião  foi comigo o Vice-Presidente - 

não convidei o resto  do grupo, porque no Congresso nunca há hora certa, porque eles 

têm mil compromissos - e esperamos quase duas horas para ter essa primeira reunião, 

porque havia discussão e votação no plenário, e tínhamos que esperar.  Se fosse toda a 

Comissão, iria atrapalhar o trabalho da Comissão.  No dia seguinte, retornei, porque era 

só para explicar a questão do requerimento.   Houve uma pequena discussão, 

entenderam o problema, e aprovaram por unanimidade, o que significa dizer que esse 

requerimento compromete a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 

Deputados a discutir, a partir da próxima legislatura  - em fevereiro de  1997 -, junto com 
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o Conselho, a questão da relação público-privado.  Então, já está acertado.  Quando 

fixarmos a data dessa oficina, vamos mandar o dossiê para eles e eles oficialmente, pela 

Comissão, enviarão parlamentares e técnicos do Congresso para nos ajudar na 

discussão.  Isso quer dizer que, feita a oficina, tomada alguma deliberação, quando o 

assunto chegar à Comissão, não será novidade para os Srs. Parlamentares,  e eles vão 

perceber qual o nível de seriedade e de abordagem que se vai ter em relação a essa 

questão.  A Presidência entendeu que esse é um passo superimportante e nessa 

abordagem, na Comissão, a intenção é levar toda a Comissão de Normas, pelo menos, 

para participar da reunião com a Comissão de Seguridade Social e Família, para mostrar 

aos Parlamentares como o Conselho está tratando essa questão. 

 A receptividade foi a melhor possível, tanto é que se aprovou o 

requerimento por unanimidade, com registro, mostrando que o Conselho está 

efetivamente querendo resolver ou pelo menos bem encaminhar essa questão. 

 Sobre a articulação com o CONANDA já se falou e também falei, e não 

vou repetir, sobre o processo  de comunicação, comunicação  com os Conselhos, com os 

fóruns, porque ouvimos hoje aqui  uma reclamação, mais do  que procedente, de que 

precisamos dizer mais o que estamos  fazendo, e isso  é muito importante. 

 Outra notícia é que dentro dessa nova estrutura está prevista uma 

assessoria de imprensa, na Presidência, o que inclusive negociamos com o próprio 

Conselheiro Célio.  Em vez de ter uma Coordenação de Comunicação, que nos pareceu 

sem sentido, e o Conselheiro Célio compreendeu isso muito bem, estamos propondo 

uma assessoria da Presidência, um jornalista profissional, exatamente para fazer o 

trabalho de divulgação do Conselho, do que nós decidimos, do que estamos fazendo, 

com a supervisão de um Conselheiro, para a coisa não ficar só na presidência. 
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 É esse o panorama desses primeiros 6 meses.  Gostaríamos de ter 

avançado mais, mas por várias razões não  conseguimos, até porque as minhas tarefas 

não foram diminuídas no Ministério, e eu estou pela manhã no Ministério e à tarde e à 

noite no Conselho, praticamente todos os dias, para poder dar seqüência, porque é muito 

trabalho, tem muita coisa e estamos em fase de organização e de mudança. 

 Eu pararia por aqui.  Pergunto se algum Conselheiro tem alguma 

observação, alguma crítica a fazer, se tiver, que a faça absolutamente sem rodeios, 

porque queremos melhorar, fazer com que o Conselho se torne eficiente. 

 Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu até era uma das que defendia que esse ponto 

de pauta estivesse em outro momento, para que tivéssemos uma preparação melhor, 

mas sem invalidá-lo agora, penso que o  Conselho talvez pudesse pautá-lo  novamente, 

para todo o  mundo se preparar, até para pensar na Conferência, porque na minha 

cabeça era uma avaliação de gestão que também entrasse na conjuntura política, que 

fizesse também uma avaliação  de conjuntura, onde estamos, o que estamos fazendo, 

para onde estamos indo, que conjuntura é essa.  Estamos caminhando  na contramão 

falando isso, que contramão é essa?   

 Minha expectativa, quando falou em avaliação de gestão, se remetia a 

isso.  Aí fiquei preocupada com o fato de ela estar na pauta e pensei:  tenho de me 

preparar e tal. 

 Fazendo essa proposta e não invalidando essa discussão  - eu acho que 

uma discussão importante que o Conselho terá de fazer depois é com relação à avaliação 

de conjuntura junto -  eu  queria colocar algumas questões.  Eu vou  gastar minhas 

palavras com coisas que eu acho  que precisam melhorar.  Por uma questão de tempo, 
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não vou repetir as questões que foram colocadas pelo Celecino, com as quais concordo, 

do ponto de vista do que foi feito, de como melhorou.  Eu sei que ele já tocou no assunto, 

mas vou insistir na questão que precisa melhorar a comunicação com os Conselhos.  Ele 

falou sobre fax, informes e tudo  o mais, mas seria preciso criar uma mala direta onde os 

Conselhos também tivessem acesso a documentos e não só a informes.  Vejo Conselhos 

ávidos por discussões e informações. Como eu mando  para os CRESS, muitos 

Conselhos têm acesso a determinados documentos via CRESS e vejo como é importante 

eles  terem acesso a isso. 

 Então, ressalto a questão da comunicação com os Conselhos.  Não basta 

a comunicação com a Secretaria.  Ouvi depoimentos de pessoas no  seguinte sentido:  o 

Secretário tem uma discussão no  FONSEAS e não  passa nem para a pessoa que vai 

executar. Imagine, então, determinadas informações chegarem aos Conselhos!  Insisto 

nisso, portanto. 

 O Celecino colocou muito  claramente que felizmente a Presidência do 

Conselho entendeu a complexidade dessa  discussão  de normas, do desafio que 

enfrentamos.  Aí queria colocar um pouco  a nossa frustração  - coisa que sei que a 

Lisete divide comigo, porque já conversamos sobre isso - e nossa ansiedade por 

estarmos, eu e ela, especialmente, nessa Comissão  há 3 anos, porque estamos no 

Conselho esse tempo todo.  Nossa ansiedade é no sentido de que  aí é que o Conselho 

agora tem de andar.  Ele tem de dar um passo, não é possível adiar mais, não é  possível 

enfrentar o ano que vem sem ter uma proposta nesse sentido.  Eu coloco isso e se não 

tivéssemos tido o apoio, da forma como foi  encaminhado, claro que nem sei como 

estaria.  Aliás, eu nem estaria na coordenação dessa Comissão, porque não é possível.   

 Os estudos estão lentos, estamos um pouco  apressados para detonar, 

dar um chute, já fazer alguma coisa, nem que seja o primeiro passo.  Cansamos um 
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pouco de esperar os estudos, mas, enfim, penso que na próxima reunião, logo em março, 

precisamos acertar algumas coisas e tentar dar um passo.  Não podemos chegar na 

Conferência sem ter algum passo com relação a isso. 

 Você também já falou sobre a estrutura do Conselho.  Acho muito  

positiva, só  insisto na necessidade  - uma coisa que tem contado, sem nenhum problema 

-  de assessorias e consultorias, porque o Conselheiro fica muito sobrecarregado se ele 

tiver que organizar a reunião, falar na reunião, pensar tecnicamente, produzir, escrever o 

documento.  É muita coisa para fazermos.  Então, insisto nisso, que tem toda a 

repercussão nos encaminhamentos. 

 Sobre a articulação política, o Celecino já respondeu:  há necessidade de 

o Conselho ter atualizadas as informações sobre o que tramita no  Parlamento.  Essas 

são coisas que eu já disse em algum momento, em algumas reuniões, que agora estou 

juntando. 

 Uma coisa que acho que o Conselho  deveria ter mais  empenho  é na 

mudança da LOAS e do BPC.  Eu acho  que  faltou  mais empenho  do CNAS para 

insistir nas alterações da LOAS.  Houve abaixo assinado, monção de repúdio etc. e tal e 

não tem retorno disso.  E quando digo que não tem retorno, estou querendo dizer que o 

retorno de estar estudando não me satisfaz, acho que  não  é essa a resposta, não é 

essa a questão.  E aí acho  que faltou mais empenho do CNAS nessa questão da 

insistência na alteração da LOAS, nessa história do per capita.  E também em alguns 

aperfeiçoamentos do Decreto nº 1.744, que  eu  não acho que seja complicado, que custe 

a se fazer.  E aí eu acho que precisa de mais empenho. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais algum Conselheiro 

deseja fazer comentário?   (Pausa.) 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu também estava numa 

perspectiva de um tipo  de avaliação até em termos de Conselho, de avanço desses 

Conselhos etc. e do próprio CNAS, em que ele avançou, até estar ouvindo outras 

pessoas etc.  Mas da forma como  você fez, se eu soubesse que  era assim, que era 

apenas um levantamento dos avanços, teria concordado 

 Concordo que no fundamental houve avanços, agora há alguns avanços 

que ainda precisam ser mais aprofundados.  Um deles é o que se refere à 

descentralização do trabalho.  Já que falamos tanto em descentralização, eu  sinto muito  

ainda as coisas concentradas em algumas mãos,  e acho  que temos de descentralizar, 

não  só  internamente no Conselho, com os funcionários do Conselho.   Parece-me, pelo 

que foi dito com relação a recursos humanos, que está sendo levantado o perfil,  mas 

acho  que  a preparação desse pessoal, não é só preparação em cursos, mas deixá-los 

assumir tarefas.  Essas tarefas vão dar a eles condições de avançar. 

 Além disso, avançar no coletivo.  Uma das questões que levantamos 

desde o começo   - creio que o Celecino está bem lembrado -  foi  a de fazer uma direção 

mais colegiada, não só com as Comissões, mas tentar fazer avançar essa forma de 

coletivizar, de democratizar mais a ação dos Conselhos. 

 Uma terceira questão, extremamente importante, que a Ana Lígia já falou 

e sobre a qual eu insistiria, é a que diz respeito à informação, e acho que não  só  

informação aos Conselhos, mas informação  à sociedade como um todo, até por conta de 

que essa questão de Conselhos é muito controvertida, existem pessoas até do 

movimento sindical e da sociedade civil  que são contra conselhos ou participação em 

conselhos.  Também existem, por parte de representantes do Governo, questionamentos 

com relação ao Conselho, por serem os conselhos  deliberativos etc.  Enfim, há vários 
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questionamentos - na medida em que divulgamos a atuação dos conselhos, o que eles 

fazem  - que poderão ficar mais claros.   

 Agora, considero que demos passos importantes.  Por exemplo, na parte 

de informação, já vai ter uma pessoa que vai ficar responsável por isso, mas na parte que 

se refere ao financiamento, ao orçamento, também é fundamental.  Como você não falou 

sobre isso e parecia que estava avançada a questão, quero dizer que é muito  importante 

que tenha esse suporte, porque as coisas estão se modificando muito rapidamente no 

Congresso e para estarmos acompanhando as medidas e modificações que estão sendo 

propostas pelos Deputados, da forma como elas estão sendo feitas, é necessário um 

acompanhamento muito mais sistemático do que a própria comissão pode dar.  Então, 

isso seria um grande reforço. 

 Seriam essas as questões que eu gostaria de salientar.  Queria dizer que 

eu acho que avançamos  bastante, apesar de que ainda precisamos avançar mais. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu também penso que precisaríamos ter 

um momento de avaliação da gestão mais completo.  Concordo com a Lígia:  creio que 

temos de fazer uma avaliação de conjuntura, do cenário que se aponta para podermos 

ver como nos movimentamos.  Assim, também farei uma avaliação mais restrita, 

contando com a expectativa de que retomemos, na próxima reunião, uma avaliação mais 

aprofundada. 

 Em primeiro lugar, quero dizer que nesse período o maior avanço do 

Conselho foi na sua organização interna.  E eu não menosprezo esse aspecto, porque 

acho que ele é fundamental para que possamos, enquanto Conselheiro, exercer a função 

que temos, que é muito  mais política.  Dessa forma, é fundamental ter uma organização 

interna do Conselho, para que sejamos liberados a fim de exercer esse papel.  Eu acho 
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que houve grandes avanços, como a estruturação da Secretaria-Executiva, a 

preocupação de estar qualificando a estrutura, dar agilidade e visibilidade ao trabalho.  

Isso é o que melhor expressa, em termos de ganho, a estruturação interna da Secretaria-

Executiva do Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Eu tenho uma preocupação, que precisamos enfrentar, que creio que 

deva ser pautada como desafio do Conselho:  o esvaziamento do Conselho Nacional de 

Assistência Social por parte das representações governamentais.  Creio que essa foi a 

marca negativa, nos últimos tempos, no  CNAS. E penso que não podemos assistir a 

esse esvaziamento sem tomar alguma atitude.  Esta reunião é um exemplo disso:  temos 

três representantes governamentais. Mas tem sido uma prática, nas últimas reuniões, 

basicamente a participação da sociedade civil e creio que não podemos continuar 

funcionando desse jeito.  Então, vejo com muita preocupação esse aspecto, porque 

senão vamos acabar virando um conselho de sociedade civil e este é um grande 

argumento para se começar a questionar inclusive as deliberações do próprio Conselho. 

 Se, por um lado, a grande marca positiva foi a organização interna, por 

outro lado, a grande marca negativa foi a ausência dos representantes governamentais 

no Conselho Nacional de Assistência Social. 

 Como desafio e como meta para 1997, devemos investir muito no 

Legislativo.  Creio que estamos precisando, na qualidade de Conselheiro e de Conselho, 

transitar mais.  Acho  que estamos tendo um trabalho muito  interno, que também é 

importante, mas é muito restrito.  Cabe à Presidência circular, mas isso deve ser feito  

também pelos demais Conselheiros.  Devemos começar a ter uma presença maior no 

Legislativo, um contato maior também com o Judiciário.  Acho  que devemos fazer um 

trabalho mais externo.  Estamos nos qualificando internamente, temos melhorado muito  

enquanto discurso e enquanto prática; os Conselheiros têm crescido muito  nesse 
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processo, mas creio que temos de romper um pouco os limites internos no Conselho e 

transitar mais, dar maior visibilidade ao Conselho, às nossas ações, às questões que 

levantamos.  Avançamos nesse diálogo com os conselhos, com os Estados, ainda temos 

muito para caminhar, evidentemente, houve um grande avanço, mas não estamos 

avançando ou caminhamos pouco ainda no diálogo com os Poderes Legislativo e 

Judiciário. Então, creio que precisamos azeitar um pouco mais isso. 

 Finalmente, como a Lígia colocou, nossa grande frustração  - e creio que 

precisamos tratar com mais carinho e pensar em estratégias mais efetivas e implementar 

- é a revisão do benefício de prestação continuada.  Acho que essa seria uma grande 

realização do Conselho, que daria a visibilidade que tanto queremos.  Seria, também, 

uma referência para os Conselhos estaduais e municipais, essa conquista seria a forma 

de reforçar os Conselhos estaduais e municipais.  De fato, eu acho que é um exemplo, se 

conseguirmos fazer isso, de  fortalecimento da Política de Assistência Social.  

Precisamos priorizar essa ação, ela deve ser um norte para o Conselho.  Devemos jogar 

todos os nossos esforços nesse sentido, nos virarmos totalmente para essa ação.  

Acredito que temos feitos ações, mas isoladas, dispersas, uma açãozinha aqui, depois 

lembra e diz vamos  fazer isso de novo, mas não com a força necessária.  Talvez até 

estejamos subestimando nosso potencial de atuar nessa questão e alterá-la. 

 Numa rápida avaliação, eu levantaria esses pontos.  Na próxima reunião, 

faríamos uma discussão mais profunda. 

 

 CÉLIO MORAES - Eu quero ressaltar também um momento  alto no 

Conselho neste período, não tanto pela ação específica, mas pela implicação política.  

Trata-se do controle do Fundo Nacional da Assistência Social.  Na reunião de Minas 
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Gerais, foram levantadas  - e anteriormente também - várias críticas à forma como esse 

recurso tem sido gerido, à  revelia do Conselho. 

 O Conselho, por iniciativa da Presidência e por um trabalho, que merece 

todo o mérito, da Secretaria-Executiva buscou levantamento árduo das informações, pelo 

que consta nesses quadros, das  documentações que nos chegaram.  Isso demonstra 

que houve um empenho conjunto dos funcionários, seriedade e firmeza nesse sentido e 

mesmo que agora ainda não tenhamos assumido a posição que precisamos assumir - 

tomar em nossas mãos o controle dos recursos do Fundo Nacional, o que ainda não  

fizemos   - o processo demonstra um caminho em busca de maturidade, firmeza e de 

ocupação do espaço que pertence a este Conselho.  Independentemente do resultado, a 

que ainda não chegamos, o processo nos fez amadurecer bastante.  Eu acho que esse é 

um indicativo bastante seguro  do momento que vive o Conselho Nacional. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu também entendo que uma avaliação 

deve ser bem mais pensada, até no sentido de sugerir pontos para que possamos avaliar.  

Eu já tocaria em alguns.  Por exemplo, reforço também essa questão  de avaliar, em 

primeiro lugar, os próprios Conselheiros, o papel que os Conselheiros têm 

desempenhado dentro do próprio CNAS, na sua disponibilidade, na sua participação  nas 

atividades do CNAS. 

 Considero importante também que existe uma avaliação das comissões e 

dos grupos de trabalho, feito por elas e feito pelos membros do Conselho, ou seja, a 

parte e o todo.  Entendo também  que deve ser avaliado se a forma como o Conselho 

está se organizando ou  está organizado  é suficiente ou se temos muito  que melhorar  - 

eu sou daqueles que acham que temos muito que melhorar.  Por exemplo, a nível da 
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Presidência, acho que a Presidência e a Secretaria-Executiva deveriam buscar mais 

transparência, sempre mais transparência. 

 Numa reunião com o Celecino e com o Moroni, eu falava que os 

Conselheiros deveriam conhecer mais o processo  de montagem e das  despesas do 

CNAS, do orçamento do CNAS, ou seja, cobramos transparência lá fora, mas nós 

mesmos não temos essa transparência.  Da mesma forma que o Celecino coloca que as 

Comissões têm que ter seu locus e sua visibilidade para que qualquer Conselheiro que 

chegue no futuro encontre tudo, assim também a Presidência  deve se organizar.  Acho 

que houve um grande avanço, sem dúvida nenhuma - sou da Presidência, muito  

obrigado pela parte que me toca também -, mas acho  que precisamos ainda ampliar 

essa transparência.   

 Também foi uma boa iniciativa a direção colegiada  - não sei como é o  

nome daquela instância -, em que reunimos a presidência com os coordenadores  das  

comissões.  Eu entendo que no próximo ano isso será mais dinamizado ainda  - creio que  

esse é um passo importante. 

 Mas há alguma coisa que me preocupa:  além da avaliação para dentro, 

também fazermos a avaliação  para fora, sobretudo com aquela parte que é muito 

importante para que o Conselho funcione.  Um exemplo que deve ser avaliado:  nossa 

relação com a Casa Civil.  Está aí uma eleição empacada, o Conselho decidiu fazê-la e 

não faz, porque ele tem seus próprios limites.  Isso é um problema.  

 No que se refere  à relação com a SAS, houve melhoras e pioras, e 

acredito que agora, com o Elizeu, tende a melhorar, mas acho que tem de ser feita uma 

avaliação de como melhorar essa relação com a SAS, pois  é preciso haver uma boa 

relação com a SAS, para que as coisas funcionem. Esse não é um problema interno do 

Conselho, mas um problema da Assistência Social no Brasil, e se essa relação empanca, 
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ela  tem repercussão no Brasil inteiro e é um péssimo exemplo  para todo o processo de 

descentralização, para todo o processo de relação dos Conselhos com os poderes a nível 

dos Estados e Municípios.  Isso também precisa ser pensado. 

 Mais do que tudo isso, eu acho  que temos de pensar na efetividade das 

decisões dos Conselhos  - do nosso Conselho e dos demais conselhos.  Ou seja, 

estamos  efetivamente alterando a cultura da Assistência Social?  Estamos efetivamente 

mudando a situação concreta da Assistência Social.  Acho  que isso temos de pesar bem, 

avaliar bem, até para redefinir ou requalificar o  nosso próprio papel. 

 Ouvi hoje aqui alguém falando que a questão do "primeiro-damismo" 

continua muito forte no País; o assistencialismo continua muito forte no País.  A lei, por 

ser lei, não acaba isso; por decreto não se acaba com isso.  Esse é um grande desafio 

que temos de enfrentar.  É muito comum nos Estados funcionar um Conselho Estadual 

com a estrutura do "primeiro-damismo", que não dá a mínima para a Lei Orgânica da  

Assistência Social.  E isso já existe, agora nessa nova gestão das prefeituras, que creio 

que também temos de avaliar   - essa reunião de hoje já tinha sabor de despedida de 

vários gestores municipais - para que no próximo ano possamos ver como trabalhar 

melhor essas questões. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação?  

(Pausa.) 

 Eu só queria fazer duas observações.  Antes, porém, concedo a palavra 

ao Paulo. 

 

 PAULO ROCHA - Eu estava esperando todos os Conselheiros se 

manifestarem para poder fazer observação  apenas naquilo em que não havia sido 
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contemplado ainda. Eu me senti plenamente contemplado, particularmente com as 

observações que fez a Patrícia na sua avaliação. 

 Eu tenho um aspecto a levantar:  nossa falta de diagnóstico, ainda, com 

relação à situação real das leis de criação do Fundo, Conselhos e não  apenas do 

funcionamento efetivo deles nos Estados.  Ou seja, temos feito um acompanhamento que 

tem privilegiado, em primeiro lugar, obviamente, a criação, em lei, do Fundo e do 

Conselho;  em segundo lugar, se ele está ou não funcionando, se ele está ou não se 

reunindo.  Entretanto, não  conseguimos ainda partir para uma avaliação qualitativa 

desse trabalho,  como efetivamente tem sido esse funcionamento na prática, o que tem 

relação também com outro diagnóstico que ainda não pudemos fazer: saber como estão 

essas leis que criaram os respectivos Conselhos.  E esse é o aspecto que mais tem 

sobressaído, tendo em vista que em alguns conselhos temos o Secretário como 

presidente nato, o que seria mais ou menos  pensar na Secretária de Assistência Social 

como presidente nata do CNAS, sem nenhum demérito à figura da Secretária, 

obviamente.  Esses aspectos são os que mais têm sobressaído, mas eu tenho  me 

preocupado um pouco também sobre como estão sendo criados esses fundos na prática, 

o que dizem essas leis de fundos e como eles têm funcionado na prática.  Isso decorre 

particularmente de uma atividade muito positiva, que começamos a desenvolver no 

segundo semestre, que creio que tendemos a aprofundar no próximo, tanto pela 

demanda como pela importância política desse tipo de atividade, que é o envolvimento 

dos Conselheiros em atividade de formação e capacitação dos Conselheiros estaduais e 

municipais.  Pelo menos tem surgido essa discussão tanto no curso de capacitação  dos 

Conselheiros municipais do Mato Grosso do Sul, onde eu fui falar de Fundos, como na 

discussão que tivemos com o Conselho do Distrito Federal, onde eu também discuti 

Fundos.  Pude observar que existe uma preocupação muito grande sobre, por exemplo, 
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como regulamentar o Fundo, quais suas fontes de receita, o que pautar como 

possibilidade de despesa.  Enfim, existe uma série de pontos sequer colocados nas 

regulamentações dessas leis.  E, para exemplificar, vou tocar num ponto específico - e 

poderia falar em vários -, que é o problema dos itens de despesa que o Fundo  pode 

contemplar.   

 Muitos dos fundos que estão sendo criados não têm uma definição do 

que pode ser financiado pelo fundo, na prática, o que abre espaço, por  exemplo, para 

que muita coisa seja incluída no fundo, seja ou não da Assistência Social, que foi o que 

tivemos no Distrito Federal:  pessoal entra ou  não  entra?  Qual a importância que entra 

e como entra?  Parece-me que a maioria dos fundos está sendo criada sem que a lei 

determine as possíveis utilizações em termos de itens de despesa, o que abre um grande 

leque não para o controle, que é  o que desejamos, mas para o completo descontrole no 

que diz respeito  ao financiamento  das políticas, vide, por exemplo, o que acontece com 

a determinação constitucional de gastos de 25% dos orçamentos, onde vários prefeitos 

abastecem todos os carros da prefeitura na conta da Secretaria de Saúde ou pavimentam 

uma pista que vai dar na escola, então isso é considerado gasto com educação.  Esse é 

um problema colocado  e não  acho que seja uma autocrítica,  mas creio  que, no futuro, 

devemos nos ater  a um diagnóstico mais qualitativo  do funcionamento dos Conselhos e 

da criação e funcionamento  dos fundos. 

 O outro  aspecto já toquei:  o  maior  envolvimento que a realidade está 

nos exigindo  no processo de descentralização, que, no  fundo, é  passar um pouco da 

nossa experiência e da nossa prática nesse processo de criação de Conselhos e Fundos, 

através de atividades de capacitação, que inclusive se abrem como frente  - e foi 

abordado o problema do "primeiro-damismo" - até entre as primeiras-damas, que  muitas 

vezes, ouvimos falar, se manifestam querendo informações do Conselho, porque elas 
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querem, na qualidade de primeira-dama, conduzir a política de assistência social, mas 

fazer isso dentro da LOAS, o que aparentemente é uma contradição, mas que demonstra 

que há uma espaço muito  grande de trabalho, principalmente nesse período, quando  

novas administrações vão  assumir na esfera municipal. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vou  dar rápidos 

esclarecimentos. 

 Em relação à direção colegiada, sugestão do  nosso prezado Vice-

Presidente, não fizemos as reuniões que desejávamos fazer porque não tínhamos 

estrutura do Conselho.  Agora, com as três coordenações montadas, a idéia é Presidente, 

Vice-Presidente e os três coordenadores das Coordenações, os três coordenadores das 

Comissões, Secretaria-Executiva e assessoria interagir no que o Conselho está 

decidindo, o que o Colegiado está decidindo, o que as Comissões está decidindo e o que 

está sendo feito, para poder agilizar mais ainda o processo e ter uma unidade mais 

efetiva de ação no Conselho. 

 Com a estruturação definitiva, isso vai ser sistematizado e faremos pelo 

menos uma reunião mensal, para podermos ganhar espaço e mais objetividade de ação 

quanto ao que foi decidido. 

 Outro ponto importante  - meu improviso não estava completo - é que o 

se refere aos Conselheiros governamentais.  Esse é ponto superimportante, que me vem 

preocupando.  Já fiz várias ponderações nas instâncias devidas em relação a esse 

problema e culminou, nesta semana, no convite que fiz aos colegas Conselheiros 

governamentais federais - os estaduais e municipais não -  para uma reunião, na qual 

todos compareceram, por incrível que pareça.  Na ocasião, eu fiz ver essa preocupação.  

Houve uma excelente discussão nessa linha de preocupação, isto é, de que é preciso 
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que haja participação da parte governamental federal.  Agora, para participar, primeiro é 

preciso estar presente, essa a primeira condição.  Espiritualmente, aceitamos, 

agradecemos, mas é insuficiente.  (Risos.)  Tem que estar presente, tem de ser assíduo 

e, mais ainda, tem de ser pontual, porque alguns chegam tarde e, para compensar, saem 

mais cedo.  Então, fica ruim.  Isso foi colocado inclusive no  sentido do que a Presidência 

pode fazer enquanto governamental, para pedir aos respectivos ministérios setoriais 

colaboração.  Seguramente, para 1997, teremos mudanças.  Há um compromisso dos 

colegas federais no sentido de colaborar com o Conselho, vindo e participando.  Assim, 

espero, Patrícia, que sua ansiedade, que é minha, e que vimos registrando desde o 

começo, em várias reuniões   - duas reuniões foram interrompidas por falta de quorum, 

porque não havia Conselheiro governamental  - acabe.  É inaceitável a continuidade 

disso, como vinha acontecendo.  Aí também já recorri a várias instâncias e a última 

providência foi essa tentativa.  Até porque, na realidade, há uma sobrecarga de trabalho 

desses Conselheiros, e é preciso que haja um retorno para os dirigentes, no sentido de 

mostrar se eles participam ou  não participam do Conselho.  Se eles não têm condições, 

por favor, em nome do Conselho, em nome da Assistência Social, abram mão, para que 

o Conselho possa funcionar.  Vejam bem que estamos no limite mínimo do quorum -  aqui 

ninguém pode ir ao banheiro e ficar muito tempo - e isso  não pode, não é legal para um 

Conselho  que tem 18 membros e só temos 10 aqui com condição de votar.  Isso é muito 

ruim.  Então, esse é outro ponto. 

 Um ponto que também não saltei - foi uma descortesia com a equipe do 

Conselho - na questão que o Célio levantou, que nos consumiu uma enormidade de 

energia, foi a tarefa que mais nos  consumiu nesse início de gestão, foi a dos convênios 

com a SAS, em função do que houve, do mal-estar que estava criado.  A Presidência 

teve de tomar uma atitude, respaldada, é claro, no Conselho, de tentar conhecer  - sem a 
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ajuda da Secretaria, porque não queria ajudar, não quis ajudar e agora não existe mais 

esse problema - o que havia nessa parte.  Isso foi doloroso.  Vários Conselheiros 

colaboraram, especialmente o Paulo, mas foi doloroso o processo.  Tanto a ex-

Secretária-Executiva como o atual colaboraram.  E agora que estamos fechando essa 

primeira parte, vamos passar isso para a Comissão de Financiamento, pois não é 

assunto nem de assessoria nem diretamente atribuição do Secretário-Executivo, mas da 

Comissão própria,  fazer o acompanhamento.   

 Agora, Célio, você tocou no ponto, não tenha dúvida de que o Conselho  

passou a conhecer coisas que não conhecia, mas isso se deu com muito sofrimento.  

Não foram dezenas, foram centenas de horas de trabalho de agosto para cá, sobretudo.  

Foi sofrimento mesmo, para uma coisa que agora foi resolvida com uma simples notícia 

do prezado Elizeu:  reunião, pelo menos mensal, da Comissão de Financiamento com o 

Fundo Nacional.  Simples, não  é?!  Simples!   O Conselheiro já ofereceu, está resolvido o 

problema.  Mas o Conselho precisava tomar uma atitude:  respeitem o Conselho!  Nós 

não estamos inventando coisas aqui, há uma coisa na lei e o desrespeito era flagrante.  

Então, a Presidência determinou:  não há mais nenhum contato  com a SAS, acabou!   

Vamos provar que, aos trancos e barrancos, vamos obter informações que  nos levem a 

um grau de esclarecimento.  Foi uma decisão dolorosa, sobretudo  para quem se dedicou 

a tentar conhecer isso.   Mas teve esse aspecto positivo e agora, já disse mais de uma 

vez, já disse no Fórum Estadual inclusive, não há mais esse problema, a partir de uma 

simples notícia:  reunião com o Fundo, onde tem todas as informações trabalhadas para 

o Conselho conhecer.  Então é a evidência de mudança de postura da Secretaria em 

relação ao Conselho.  Ótimo!  Então, vamos aproveitar essas e outras oportunidades 

para interagirmos com maior eficiência. 



 

 37 de 94 

 A última coisa.   Continuo  preocupado, e vamos  colocar isso nessa 

avaliação mais profunda, com a questão das reuniões mensais.   

 Vejam bem, por mim eu faria reunião toda a semana, não há o menor 

problema.  Entretanto, o que se quer é o que se colocou aqui  - e foram palavras de 

todos:  a efetividade.  Estou apertando a Secretaria-Executiva no limite, mas não dá 

conta, porque terminamos de arrumar uma reunião, tomam-se todas as providências e já 

tem de correr para preparar a reunião seguinte.  Por favor, reflitam sobre isso.  Aí o 

Conselho começa a decidir de qualquer jeito e depois não sabe por que não levam a 

sério as suas decisões.  Adianta decidir 100 itens e ficar por isso?  Daqui a pouco, vamos 

ter um caminhão de decisões tomadas, mas com qual profundidade?   Depois vão 

reclamar da repercussão.  Eu acho que  ainda não  fui compreendido em relação a esse 

aspecto, mas peço encarecidamente a atenção para essa questão.  A estrutura do 

Conselho é  pequena, o nível de qualificação, apesar do esforço, é muito pequeno e 

estamos nessa roda-viva:  queremos aprofundar um estudo, queremos avançar e não 

podemos por estar correndo atrás de papel para providenciar a próxima reunião.  E isso é 

terrível!  A Secretaria-Executiva está com uma lista enorme de pendências e não está 

dando conta, porque a velocidade é muito grande.  Então, minha preocupação não é só  

parar com reunião, mas ter reunião  efetiva.  Eu estava para baixo e uso um exemplo  

que me deixou animadíssimo, a última reunião.  Trata-se da discussão da NOB.  É aquilo 

que eu quero?  Claro que estou sempre querendo mais, mas a discussão da NOB, do 

meu ponto de vista, é aquilo que eu gostaria que o Conselho fizesse, que o assunto só 

fosse à reunião depois de mastigado pela Comissão.  Gente, foi uma manhã inteira de 

discussão!   E não me incomoda fazer reunião de uma semana inteira, não me incomoda, 

repito.  Agora, eu quero efetividade, eu desejo isso.  E estava todo o mundo informado, a 

comissão adequada, que já assumiu, eu a elogio, até porque não foi só a Comissão de 
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Normas, mas é importante que o assunto tenha sido tratado lá. Para a reunião, trouxe um 

documento elaborado, examinado, analisado e o resultado  foi belíssimo.  Aí o Conselho 

começa a ganhar força e consistência.  É só essa minha preocupação, só essa, porque 

fico  preocupado com uma pauta enorme, com mil decisões.  E fiz até um mapeamento 

de assuntos que foram tratados:   houve assunto que veio  à pauta mais de oito  vezes.  

Como fica o Conselho?  Assim  não fica sério!  Que tal examinar a matéria e na hora em 

que estiver pronta vir para o Plenário?  Pauta importante não é pauta com muitos itens, é 

pauta com item aprofundado.  É assim que eu vejo. 

 Então, peço aos Conselheiros que pensem sobre isso.  Vamos rediscutir 

o calendário, está aí  a proposta.  A decisão é do Colegiado, cumprirei todas elas com a 

maior tranqüilidade, mas quero ter o direito, como todos têm, de registrar a preocupação -  

pela posição que, no momento, honrosamente ocupo- de ver dentro da máquina que isso 

está causando prejuízo para a ação do Conselho.  Esse é o último  ponto que eu queria 

registrar. 

 Tenho uma outra informação, pois me passaram aqui o mapa.  O 

Presidente assinou, de julho até a semana passada, 3.032 documentos de registro e 

certificado.   Isso mostra a velocidade de produção que se teve.  Até soube, nos 

bastidores, que o Presidente da República está um pouco enciumado porque estou 

assinando mais papel que ele.  (Risos.)  Daqui a pouco vão confundir as presidências, 

porque esse número não é brincadeira.  Há dia em que chego na minha sala e está 

aquela pilhazinha de algumas centenas de certificados para serem assinados.  É um 

volume de produção fantástico, e queremos mostrar que temos tudo isso mapeado.  E 

tem mais:  tudo controlado por fase, por onde passa o processo, dia que chegou, dia que 

saiu, estamos colocando isso no computado.  Amanhã, qualquer Conselheiro  vai chegar 

no Conselho, digitar e entrar, quando ficará sabendo a produção de cada setor, qual o 
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percurso de cada processo, quanto tempo  ficou em cada lugar.  E podemos cuidar das 

outras coisas, pois o controle vai ser feito por meio da tecnologia. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Essas reuniões com o Fundo também 

poderiam ser feitas com outros departamentos.  Por exemplo, a Comissão de Política 

certamente poderia se reunir, periodicamente, com a área de planejamento ou com 

outras áreas da Secretaria, porque existe uma série de coisas pendentes.  O documento 

de política, embora já refeito em parte, ainda continua com problemas não de 

entendimento das sugestões do Conselho, mas de como incorporar essas sugestões, 

como a própria NOB, o próprio Plano Nacional de Assistência Social.  Então, há várias 

coisas que dizem respeito à Comissão de Política e  talvez seja possível fazer algum tipo 

de reunião com os técnicos da SAS nesse sentido. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com certeza, Conselheiro.  

Todos os setores.  Até dissemos que, embora a representação da SAS tenha que ficar 

numa Comissão, porque é só uma, efetivamente vai ter de perpassar o trabalho nas 

demais Comissões, pela relação que tem.  A questão não é só  na área de orçamento.  

As outras Comissões têm a ver com o trabalho  que é desenvolvido na SAS. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A própria SAS teria interesse de 

participar freqüentemente, constantemente da Comissão de Normas, porque tem 

rebatimentos em todos os sentidos.  Então, a Conselheira suplente seria uma participante 

constante, desde que esse convite fosse efetivado. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com certeza.  Já está feito 

formalmente, registrado em Ata com destaque. 

 A intenção era dar mais notícia do que se fez, rapidamente, para ver 

como os Conselheiros estão vendo o processo, e isso foi até mais profundo do que eu 

esperava, o que é ótimo.  Anotei todas as ponderações, extremamente oportunas e 

adequadas, e até acho que foram generosas, e vamos tentar superar essas dificuldades, 

para melhorar a ação do Conselho. 

 O ponto seguinte da pauta é o relatório feito sobre os convênios, o ofício 

da SAS, respondido na reunião passada.  Como não dava para fazer considerações na 

hora, foi solicitado que fosse transferido para a próxima reunião.  Foi encaminhado aos 

senhores o mapa do que foi solicitado, com o que foi esclarecido.  Ainda há alguns 

registros de dúvida, sobretudo porque há algumas questões que dizem respeito a atos 

que não foram concluídos, está se recomendando, na terceira coluna desse quadro  - 

espero que todos estejam com ele à mão -, que só  com a conclusão do exercício 

financeiro de 96  é que se pode ter uma avaliação final.  A pergunta que faço é se há 

alguma observação em relação ao que foi apresentado, porque o próprio Conselheiro 

Elizeu poderá esclarecer qualquer dúvida sobre esse assunto agora, ou anotar para 

esclarecer num momento seguinte. 

 Foi feita uma confrontação.  Algumas coisas, como eu disse, não ficaram 

suficientemente claras, porque não se terminou.  Nós fizemos um registro que se baseou 

em informações até 2 de setembro.  Evidentemente, esse registro não pode ser 

conclusivo.  A SAS diz que quando fez o levantamento tinha outro índice,  então, 

evidentemente, é uma questão de ponto, quando se encerrou  o levantamento  que se 

fez. 

 Com a palavra a Conselheira Patrícia. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu queria fazer uma discussão em 

relação ao encaminhamento desse ponto.  Nós estamos tendo acesso a esse documento 

agora, não tivemos condição de fazer a leitura e parece que há questões bastante sérias 

e importantes para serem discutidas. 

 Pergunto: o encaminhamento é lermos agora e fazermos a discussão 

pontual ou marcar uma discussão para fazer?  Porque se formos ler e fazer a discussão 

ponto a ponto, implica comprometimento de outros pontos da pauta.  Essa questão é 

urgente?  Se é urgente, quando vamos fazer?  Realmente, eu nem li o documento ainda, 

não tenho idéia, mas tenho informações, por alguns companheiros que já o leram, de que 

há questões gravíssimas colocadas aqui.  Sei que tem, embora não tenha lido o 

documento.  Aí minha preocupação é essa:  como se encaminha essa discussão? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só  foi entregue agora, 

porque só terminamos anteontem à noite, quase madrugada, a análise do documento.  

Estou dizendo a razão pela qual não foi entregue antes o documento.  Acho que a crítica 

procede:  o documento teria que ser entregue antes.  Infelizmente, não conseguimos 

fazer isso, porque vários levantamentos foram feitos e tivemos dificuldade, porque estava 

todo o mundo preparando a Reunião Ampliada e a reunião ordinária.  Portanto, isso era 

prioridade total.  Ficamos até mais tarde tentando fazer o mapa o mais objetivo possível e 

não foi fácil.  Essa a razão de não ter sido distribuído antes.  Acho que deveria ter sido 

distribuído antes, porque os assuntos são muito delicados e precisam ser examinados 

com a seriedade com que vimos examinando.  Estou só esclarecendo o que aconteceu.  

Podemos deixar para a próxima reunião ou para o final desta reunião.  Concluindo-se a 
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pauta, lê-se o documento e vemos se há algum ponto em que possa ser aproveitada a 

presença do Conselheiro Elizeu para esclarecer alguma questão. 

 Acho que poderíamos avançar na pauta, encerrar os outros assunto e, 

como a reunião está transcorrendo absolutamente serena, discutir no final. 

 Então, pergunto:  deixamos para o final da reunião? 

 

 CÉLIO MORAES -  E isso  vai fazer alguma diferença? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, porque se não der 

tempo, fica para ver com mais calma, porque já há dois pedidos de se observar com mais 

cautela esse documento. 

 Que fazemos?  Vamos deixar para o final da reunião?  Se não houver 

tempo, fica para se discutir na próxima reunião.  (Pausa.) 

 Então, passamos ao item seguinte:  LOAS, proposta de alterações 

(seleção de cinco pontos).  Sr. Secretário-Executivo, o que recebemos? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Duas contribuições estão no material que 

entregamos, da SAS e da ANG.  Agora à tarde, foi distribuída a da ANASSELBA.  Foram 

essas três contribuições de alteração da LOAS que chegaram até o Conselho. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu até queria pedir 

desculpa, está datado de quando?  Eu passei e esclareci para o Moroni que  foi  nessa 

semana que chegou a solicitação.  Mas assim que eu tomei conhecimento, eu respondi.   
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O que dizem os três 

documentos recebidos?   

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O da ANG eu não consegui entender, seria 

até bom que a Mariazinha estivesse aqui para esclarecer.   Nós telefonamos e disseram 

que era isso.  Eu não entendi esse.   

 Da SAS, talvez o Elizeu pudesse pontuar um pouco;  da ANASSELBA, a 

Fátima, rapidamente, pontuar as propostas de alterações. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Uma das sugestões encaminhadas era 

com relação ao art. 20, elevando para um salário mínimo o per capita, e reduzindo para 

65 anos a idade do idoso.   

 Efetivamente, essa é uma posição parcial da Secretaria, até porque se 

pensava em seguir uma orientação que estava num documento publicado pelo Palácio do 

Planalto, onde essa garantia de um salário mínimo constituía prioridade.  Estudos que 

estão sendo feitos, logo após essa mobilização, nesses últimos dias no sentido de tentar 

encaminhar esse tipo de modificação estão indicando que dificilmente vai ser possível 

colocar o per capita para um salário mínimo, especialmente porque isso, segundo os 

cálculos que estariam sendo feitos, determinaria que um número muito grande de idosos 

passaria a ser beneficiário desse benefício.  Então, hoje há uma restrição, especialmente 

da área econômica, com relação  ao idoso -  menos com relação ao deficiente e mais 

com relação ao idoso.  Isso, então, acabaria com o retorno. 

 Há uma proposta anterior, expressa pelo Presidente da República, de 

elevar o per capita para meio, para que não  haja nenhum tipo de diferenciação entre os 

dois beneficiários:  o idoso e a pessoa portadora de deficiência. 
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 Enfim, a SAS encaminhou  como sendo um salário mínimo.  Uma 

posição, basicamente, de dois Conselheiros da SAS.  Isso expressava também a opinião 

de alguns outros diretores, mas efetivamente não foi negociado, não foi decidido com a 

Sra. Secretária.  A posição mais recente que temos é que na área econômica não estaria 

sendo aceito esse valor de um salário mínimo, especialmente porque haveria falta de 

orçamento para esse tipo  de financiamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só uma questão:  pelo 

último mapa distribuído, fica claro que o idoso está ficando, em termos de números, com 

algo em torno de 12%  - não chega a 15%, estou fazendo uma conta de cabeça.  Ainda 

assim, essa preocupação se mantém?  Veja, de um total de 437 mil requerimentos, 48 

mil só idosos  - é o último boletim a que tivemos acesso - e 389 mil deficientes.  Será que 

essa avaliação está contemplando esse perfil de requerimentos até agora? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Teríamos que olhar basicamente a 

concessão do benefício.  Eu tenho um mapa mais recente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu tenho aqui  da 

concessão:  334 mil de concessões, 41 mil idosos.  Está mais ou menos na mesma 

proporção. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - O receio que estaria havendo era de 

que teria um grupo muito maior de idosos e com a redução da idade isso pegaria um 

número realmente expressivo de idosos, o que acabaria por consumir todo o orçamento 

previsto para esse benefício. 
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GT-LOAS (DEZEMBRO/96) 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na medida em que eu 

participei do GT-LOAS, acho  que há questões relevantes em termos de modificações na 

Lei Orgânica. Hoje, a Carmelita colocou muito bem que não tínhamos ainda ousado fazer 

uma proposta de modificação até mais efetiva de alguns pontos da Lei Orgânica, coisa 

que eu também considero importante.  Então, acho que a proposta conjunta do CNAS 

deve ser melhor analisada.   Agora, como ficou definido que nós víssemos quais 

seriam os pontos mais importantes e mais imediatos e até acho que conjunturalmente 

talvez com mais condições de haver modificações, nós destacamos quatro pontos, que 

não são grandes novidades.  O primeiro ponto, pela Reunião Ampliada ficou expressivo  

isso, é o per capita de um quarto de salário mínimo, como critério de elegibilidade, que 

deve passar para um salário mínimo.  Nós colocamos um salário mínimo e não meio 

salário mínimo, como já foi colocado pelo próprio Presidente da República, por conta de, 

primeiro, ser uma deliberação da I Conferência Nacional de Assistência Social, da qual 

inclusive a ANASSELBA participou com vários representantes.  Em segundo lugar, 

porque eu acho que o salário mínimo brasileiro já oferece poucas condições e, portanto, 

um salário mínimo seria o mínimo mesmo que poderíamos pedir como esse critério. 

 Esse é o primeiro ponto, e o que achamos inclusive como mais 

importante, e parece que a Ana Lígia levantou, na avaliação da gestão, a questão de que 

talvez tivéssemos necessidade de dar mais ênfase a essa modificação.  Eu creio que 

está na hora de fazermos uma mobilização para isso. 
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 O segundo  ponto é sobre a idade mínima exigível para o idoso fazer jus 

aos benefícios da LOAS.  Nós colocamos 60 anos, também baseados em várias 

discussões que fizemos sobre a questão. Primeiro, essa é a idade que está na Lei do 

Idoso e diferentemente da que consta na Lei Orgânica da Assistência Social. Então por 

que cada uma com uma idade diferente? 

 A segunda justificativa também considera como critério  que 60 anos 

sempre foi nossa perspectiva, e inclusive quando discutimos a lei Orgânica eram 60 anos.  

Quanto à  questão de que 60 anos vai aumentar muito o número de idosos, eu acho que 

é um dos poucos benefícios mais concretos em termos da assistência social no caso do 

idoso. A perspectiva seria de uma mudança para melhor, porque 65 anos praticamente já 

será atingido em breve pela própria Lei Orgânica da Assistência Social, nas disposições 

transitórias, que diz que depois de 2 anos passa para 67 e em cinco anos, para 65. Pela 

morosidade com que as coisas andam no Brasil, quando chegar aos 65 anos, a luta já 

seria pelos 60 anos.  Então, acho que deveríamos lutar desde já pelos 60 anos.   (Risos.) 

É uma análise... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito corporativa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. E outra coisa é o 

seguinte: o movimento de idosos luta por essa idade, e eu acho que em respeito a esse 

movimento   - temos respeitados os movimentos, como o de Meninos e Meninas de Rua, 

por exemplo, - devemos estar de acordo com esses movimentos. Então, nada mais justo 

que estarmos com os movimentos populares de idosos.  (Risos.) 

 O  outro ponto é a renda mensal  vitalícia.  O grande problema da Lei 

Orgânica da Assistência Social foi eliminar a renda mensal vitalícia. Inclusive, eu 
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participei da elaboração da Lei Orgânica e não sei como isso passou, passou batido para 

grande parte de nós, porque realmente o fim do benefício de prestação continuada 

deixou vários beneficiários da renda mensal vitalícia de fora, e, portanto, a volta da renda 

mensal vitalícia é uma questão extremamente importante. As discussões que tivemos 

aqui sobre renda mensal vitalícia já mostram que essa é uma questão fundamental, 

então, não preciso me alongar sobre isso nem dizer que os movimentos populares da 

renda mensal vitalícia também estão lutando por ela. 

 O outro ponto são os critérios de elegibilidade das entidades que 

participam do CNAS, representando a sociedade civil.  Eles devem ser democratizados e 

atualizados, conforme propostas apresentadas pelo GT-LOAS.  Trata-se do seguinte:  a 

LOAS diz que as entidades representantes da sociedade civil têm direito a uma eleição e 

uma reeleição.  Isso fará com que daqui a menos de 1 ano  e pouco, 99% das entidades - 

com exceção apenas da APAE e do INESC - sejam eliminadas do Conselho, porque já 

estariam no seu terceiro mandato.  Acho que isso não tem sentido, pela 

representatividade das entidades da sociedade civil aqui presentes. Por isso gostaríamos 

de modificar isso. 

 Era isso, muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só duas observações. A 

primeira, dizer à ilustre Conselheira que respeito os movimentos de base, que são 

indispensáveis do ponto de vista pessoal e coletivo  - o Conselho nunca se pautará por 

uma postura diferente -, mas outra coisa é concordar.  Então, é preciso estabelecer bem 

essa diferença. O respeito, sim. E me preocupo porque como o País está, cada vez mais, 

aumentando a expectativa de vida por idade, se se caminha na linha de se reduzir a 

idade para inserir num programa, essa é uma forma de excluir. Se para conceder o 
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benefício aos 65 anos - que ainda não atingimos, vamos atingir no ano 2000, segundo a 

previsão da LOAS - há essa dificuldade, que o Conselheiro acaba de registrar, se se 

diminuir para 60, significa dizer que, tentando fazer uma postura, eu diria 

respeitosamente, corporativa se dificulta o acesso daqueles que realmente poderiam 

entrar no processo. Então, em respeito à seriedade do trabalho que a própria 

ANASSELBA vem desenvolvendo, que se procurasse pautar coisas desse tipo com base 

nas estatísticas demográficas.  Acho que a melhor informação, que não sofre outro tipo 

de influência, é a estatística demográfica, que está mostrando como está se comportando 

a população brasileira: o crescimento do número de velhos e... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mesmo entre o pessoal 

de renda mais baixa? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mesmo entre o pessoal de 

renda mais baixa.  Então, é preciso que fique bem claro - e já falei sobre isso muito 

rapidamente - que uma coisa é a expectativa de vida ao nascer; outra coisa, a expectativa 

de vida por idade, ou  seja, na idade de se aposentar, na idade de sair do sistema, isso é 

diferente. 

 O segundo ponto, que também me preocupa, é a proposta com relação 

ao retorno à renda mensal vitalícia. Como é que  pode? Eu estou tentando compreender - 

é uma questão de compreensão - como ter um benefício para o portador de deficiência e 

para o idoso em supressão a um outro, que era mais previdenciário do que assistencial 

ou um misto disso.  Tem aquele e, de repente, agora, mantém um e mais o outro? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Um é mais restrito. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Não era questão de ressuscitar a renda mensal 

vitalícia. Mandamos até uma moção ao Conselho Nacional de Seguridade! Já havia até 

unanimidade de que não era essa a questão, até o Conselho se manifestou sobre isso! 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro, e a ilustre 

Conselheira se mostrou convencida. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Fui eu quem defendi lá.  

Talvez a redação não tenha ficado muito clara, mas o que eu estou querendo dizer é que 

as pessoas que não foram beneficiadas tenham aquela forma.  Então, a redação poderia 

ser modificada. Isso eu retiro na hora. Agora, quanto à idade, eu gostaria de pensar 

melhor. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu pediria isso, até para que 

a própria proposta tivesse mais consistência, para possibilitar um debate mais razoável, 

pois ele não resiste, com todo o respeito, a uma análise à luz do estado demográfico da 

Nação.  E aí eu fico preocupado, em respeito às bases que propõem isso, se o que estão 

propondo não vai piorar a situação de acesso deles à cobertura que se quer dar. Essa 

minha preocupação. Estou aqui, fora da Presidência, tentando colaborar com a 

ANASSELBA, em função do trabalho que a ilustre Conselheira sempre desempenhou no 

Conselho Nacional. 

 Alguma observação a respeito dessas propostas de alteração? (Pausa.) 

 Com a palavra a Conselheira Ana Lígia. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Em primeiro  lugar, quero dizer que acabamos não 

mandando outra vez as alterações porque já as havíamos mandado para o GT-LOAS, em 

Porto Alegre, e são as mesmas, até assinadas por mim e pela Patrícia. Discutimos o 

assunto e já havíamos mandado, por isso não mandei outra vez.  Agora, a questão é que 

fizemos algumas propostas e, como o grupo não acatou, é  outra história, mas já 

mandamos.  

 Eu vou repeti-las, mostrando os consensos já colocados. 

 A primeira que, segundo discussão no Conselho, pelo menos num outro 

momento, é consenso é a alteração do art. 17 com relação à frase que diz: permitida uma 

única recondução por igual período. Queremos saber se ela se refere à entidade, pessoa 

jurídica, ou mandato do Conselheiro. O Conselho fez uma discussão longa sobre isso e 

havia consenso no sentido de melhorar essa redação e não impedir que a entidade se 

candidate quantas vezes puder e poder ser eleita.  Então, esse era um consenso. 

 Outro consenso é com relação ao mandato do Presidente do Conselho. 

Havia avaliação e unanimidade de que um ano de mandato é muito pouco, é 

absolutamente muito pouco para alguém conseguir conduzir um trabalho. Então, era 

consenso quando discutimos isso. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A proposta era qual? Dois 

anos com mais uma recondução? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Isso.  Depois retomamos sobre isso. 

 A outra modificação era quanto ao art. 20. E com relação ao art. 20, 

atendia às duas propostas da Conferência, que não vou repetir, que são as propostas da 

idade e do per capita da Conferência. 
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 Só lembrando, no § 6º havia uma modificação que está em MP - só para 

lembrarmos que está em MP e que ela não acaba nunca de ser reeditada. Eu tenho a 

impressão de que o prazo dela, uma vez que ela já foi  muito  reeditada, já deve ser para 

se tornar lei mesmo. Mas não se deve esquecer que no § 6º há uma modificação - e eu 

nem estou fazendo essa proposta - e eu concordo com a modificação feita pela medida 

provisória. 

 Outro ponto que eu digo que há dificuldade de se discutir, e fazemos a 

discussão  desde aquela época, é o que torna o auxílio à criança obrigatório, e não 

"poderá", como está na LOAS.  Vivemos batendo nesse ponto, não é nenhuma novidade, 

fizemos desde aquela época essa proposta. 

 Eram esses cinco pontos. 

 Deixem-me só apontar uma novidade, não sei se esta é a hora de discutir 

isso, mas sem polemizar: se o CNAS fizer uma discussão na direção de que a esfera 

federal tem de participar do benefício eventual, valeria a pena discutir uma modificação 

no art. 12, que trata desse assunto - acho que é o 12, competência da União. Como tem 

essa competência nos Municípios  - destinar auxílio  financeiro etc. etc. - e nos Estados 

também, seria o caso de discutir isso no art. 12, se compreendermos assim.  Parece-me 

que no CNAS há uma compreensão nesse sentido, nunca foi  votado, chamado à 

votação, mas eu entendi que  houve uma discussão que compreende que há que  se 

negociar alguma contrapartida da União nisso aí, senão não é possível um acordo. 

 Chamei a atenção de que sobre o § 6º já há uma modificação em medida 

provisória.  Não tem nada a ver, divaguei, esquece.  Diz o § 6º:  a deficiência será 

comprovada... E aí bota o SUS no meio  e essa confusão toda.  Parágrafo 6º de qual 

artigo, hem?  Do art. 20.  Era um pouco para lembrar disso, para incorporar, mas não é 

rigorosamente um pedido de modificação que eu estou  fazendo.  Eu digo que concordo 
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com o que está escrito... Sim, era uma complicação aqui para o BPC a mais, porque 

inventaram essa história do Conselho Municipal do SUS e essa confusão aqui. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Voltando  à questão da 

ponderação, a mesma que fiz em relação à proposta da ANASSELBA, faço em relação à 

proposta da SAS. Também não compreendo a questão do art. 40, acho que é um 

equívoco, porque também está dizendo, deixando implícito, que se mantenha a renda 

mensal vitalícia. O BPC...  Realmente fica contraditório, porque na Previdência... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - (Fora do microfone.  

Inaudível.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Para não dizer que estou 

lhe perseguindo, estou sendo isento e tratando também da proposta da SAS. 

 Mais alguma observação a respeito desse item? (Pausa.) 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que há duas 

questões: uma, a da discussão se são esses etc. Outra, a questão do encaminhamento. 

Quer dizer, cada um deles tem um encaminhamento diferente. Como vamos 

encaminhar? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tem proposta? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Teria. 
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 Eu acho que depois de discutirmos e retirarmos, assim como a SAS 

retirou a questão da renda mensal vitalícia, quais os pontos que vamos nos ater, eu teria 

para ver como é que vamos encaminhar para que realmente haja uma mudança. Por 

exemplo, já houve uma medida provisória, que não foi votada. Como poderíamos fazer 

com relação a esse encaminhamento? Está me ouvindo, Celecino? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou ouvindo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E a outra com relação à 

questão do per capita, porque acho  que esses dois têm consenso, eu espero. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na reunião passada... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu só estou dizendo que 

são dois: a renda mensal e a questão da eleição. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um pouquinho, 

Conselheira. 

 Na reunião passada, ficou decidido que se solicitaria dos Conselheiros a 

apresentação de cinco pontos considerados prioritários. Apenas três apresentaram, 

sendo que um dos pontos já questionamos como...  Dois Conselheiros, muito bem, 

assinados oralmente. 

 Eu pergunto o seguinte: como encaminhamos? Vamos rever esses itens 

que foram propostos ou já vamos remeter de volta ao GT-LOAS para organizar uma 

proposta específica de encaminhamento ou temos outra alternativa? Vejam bem, na 
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reunião passada, o que decidimos? Pedir a definição de prioridade de cinco itens. E 

agora, que fazemos? Volta para o GT-LOAS para examinar ou ordenar os pontos 

apresentados, com as ressalvas que foram feitas, e aí vem em forma de proposta final 

para se encaminhar a alteração? É isso que estou querendo saber, para não ficarmos 

com esse ponto indo e vindo para as reuniões. 

 Com a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu acho  que  há propostas diferentes 

aqui. Não adianta remeter ao GT-LOAS, porque não é ele que vai decidir. Tem uma 

proposta de 60 anos e outra de não passar para 60 anos. Isso não é o GT que vai decidir. 

Então, acho que temos de ver, com relação à idade, quais as propostas que existem, e já 

decidirmos aqui, para ver qual a posição do Conselho. 

 Com relação ao valor, é meio ou um? Quais as propostas que estão 

colocadas aí?  Aí o GT-LOAS vai fazer a proposta de redação, só vai transformar em 

texto nossa decisão. Acho que é pegar item por item e voltando. Se houver necessidade 

de defesa, faz-se a discussão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu estava muito envolvido 

com a discussão e não havia percebido que tinha mais de uma posição, não estava 

lembrado dos 65 anos, fiquei fixado  nos 60 anos. 

 Há dois limites de idade propostos: 65 e 60 anos. Quem estiver a favor do 

limite de 60 anos, fique como está. (Pausa.) 

 Estamos votando a opção de idade. O Conselho vai aprovar 60 anos?  

(Pausa.)  Então, o Conselho está aprovando o limite de 60 anos.  É isso mesmo?  Com 2 

votos contra apenas. 
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 MARIA JOSÉ CALHEIRA DA SILVA - Eu sou a favor da proposta de 60 

anos, considerando a expectativa de vida do Nordeste. Se o IBGE, órgão oficial, diz que a 

idade média é 62 anos, se votarmos por 65, o benefício talvez seja pós-mortem. E se o 

dado que o IBGE dá, de 62 anos é correto - e sabemos que não é - pelo menos damos 

essa possibilidade de as pessoas usufruírem um pouco desse benefício. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Deixem eu dar um 

esclarecimento, dado quando a prezada Conselheira não havia chegado. 

 Em primeiro lugar, pela última informação do IBGE, 66 anos é a média 

nacional, e isso é dado do censo demográfico de... 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA SILVA - E do Nordeste? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um pouquinho. Do censo 

de 1991. Essa é a expectativa de vida ao nascer, média nacional. A expectativa de vida 

por idade é extremamente superior. Por exemplo, o nordestino, inclusive, que atinge 60 

anos, vai a 75, o homem, 77 a mulher. Este é que é o dado - depois posso trazê-lo mais 

aberto - para mostrar como é o comportamento da evolução do processo demográfico.  E 

aí, estava eu falando isso para a Conselheira Fátima, essa é uma situação que 

precisamos esclarecer melhor.  Por percorrer o Brasil inteiro, eu  tenho colocado essa 

questão:  no Brasil temos duas idades a considerar, a de 66, que é ao nascer.  Ou seja, o 

brasileiro, quando nasce, tem essa expectativa média, e é claro que no Nordeste é bem 

mais baixa, mas é ao nascer.  Mas mesmo no Nordeste, na medida em que se superam 

os primeiros anos de vida, alcança-se a idade padrão de país mais desenvolvido, 
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inclusive, e o dado é esse.  Se o brasileiro chegar a 50 anos de idade, o homem atingirá 

75 anos e a mulher 77 anos.  Quando chegar aos 60 anos de idade, o homem vai, se não  

me engano, 13 ou 15 anos a mais, e a mulher, 15, 17 anos a mais.  Esses são dados 

demográficos do IBGE e não é de um único ponto, é uma evolução.  E a tendência, cada 

vez mais, é aumentar essa idade, como ocorre no mundo inteiro.  Tanto isso é verdade 

que nos outros países o que está acontecendo é um estímulo para uma aposentadoria 

acima desse limite de idade.  Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos estão 

dando  um pequeno adicional para quem não sai aos 65 anos de idade, por exemplo, 

exatamente como forma de reter esse pessoal, em função do aumento da idade na data 

de se aposentar. 

 O que eu estava comentando com a Conselheira Fátima é que essa 

proposta vem na contramão da evolução do processo demográfico.  Eu, particularmente, 

não tenho a menor dúvida de que o Conselho está dizendo publicamente que está 

desconhecendo o que está acontecendo.  Eu não tenho a menor dúvida disso.  Ou seja, 

não tem a menor possibilidade de se examinar essa questão lá na frente.  E se 

insistirmos nisso dará a impressão de que o Conselho Nacional de Assistência Social não 

entendeu o que está acontecendo com o processo demográfico do País.   Essa a 

preocupação que eu registro:  que reexaminemos essa questão, para evitar que uma 

decisão desse tipo  seja tomada flagrantemente contra um dado estatístico que é 

absolutamente claro e transparente.  Eu posso trazer, do ponto de vista da Previdência,  

quantidade de pessoas aposentadas com mais  de 80 anos de idade, incluindo o 

Nordeste.  É um negócio fantástico!  Os dados mostram mais ainda:  por exemplo, por 

que na área rural isso está reduzida?  É um equívoco!   Naquele momento  - estou 

falando do ponto de vista demográfico - para se incorporar um contingente, foi  

interessante o processo, mas deveria ter sido transitório, porque está provado, pelos 
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sucessivos censos do IBGE, que o pobre rural vive mais que o pobre urbano.  Então, 

estamos discriminando populações. 

 Esse assunto é extremamente delicado, e se o Conselho  achar que não 

está em condições de decidir, eu posso municiá-lo, porque a discussão passa pela 

reforma da Previdência e estou permanentemente acompanhando isso.  Fico, assim, 

preocupado que o nosso Conselho tome uma decisão que afronta os dados mais 

recentes sobre a questão demográfica do País. 

 Ainda com a palavra a Conselheira Mariazinha. 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA DA SILVA - Presidente, na realidade, temos 

sempre nos defrontado com essas  estatísticas que o IBGE apresenta e que a 

Previdência utiliza também.  Mas, há pouco tempo ainda, se dizia que na Paraíba a 

expectativa de vida era de 56 anos  - não chegava nem a 60 anos.  Tanto isso prova, que 

o IBGE está fazendo um novo levantamento disso.  A explicação que nos tem chegado é 

a de que nos Estados do Nordeste, em número  de 9, somam as idades e tira-se uma 

média.  Então, nossa intenção é que a população idosa do Nordeste não seja cada vez 

mais prejudicada. 

 Louvo sua prudência no sentido  de que o CNAS não dê uma informação  

sem muita base.  No entanto, eu acho  que deveríamos verificar novamente os dados que 

você tem.  Não é difícil encontrar-se no Nordeste pessoas centenárias também, mas isso 

é exceção, não é maioria.  Então, acho  que realmente é possível nos determos nesse 

estudo, mas eu continuo com os dados de que disponho, que falam numa Paraíba com 

56 anos de expectativa de vida.  Também diz isso a colega Ana Maria, que é de lá.  Acho  

que vale a pena o assunto ser revisto, ser estudado, mas se procede haver um Estado do  

Nordeste com uma idade tão baixa, eu voto pelos 60 anos. 
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 Eu pedi à Presidência para me afastar por uma hora.  No entanto, eu 

passei 1h20min dentro de um táxi, pois o motorista não sabia onde era este hotel.  Foi 

quando eu me lembrei de que estava com um celular.  Aí eu  liguei para o hotel.  Na hora 

em que o motorista viu que eu estava ligando para o  hotel, ele disse:  ah, já sei, é porque 

mudou de nome! 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Que absurdo! 

 Conselheira, por esses dados, só para dar uma informação, a Paraíba é o 

Estado que tem a menor expectativa de vida ao nascer  -  esse dado é  correto, mas é ao 

nascer.  A diferença fundamental está entre ao nascer e por idade.  Expectativa de vida 

ao nascer;  a outra chama-se de expectativa de sobrevida, que é  a partir das idades. 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA SILVA - (Fora do microfone.  Inaudível.) 

  

   PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra o 

Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO MORAES - Estou apenas querendo  me localizar em relação  ao 

procedimento.  Já fizemos a votação sobre a idade, definimos que vamos apoiar os 60 

anos  - foi o que foi votado -, e a Conselheira Mariazinha pediu declaração  de voto.  Eu 

estou  querendo ver se essa leitura procede e se vamos agora partir para o próximo 

ponto, que está em discussão. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O que foi votado foi isso, e 

eu chamei a atenção, porque pelo olhar está me parecendo que não há um 

esclarecimento sobre essa questão, não houve compreensão adequada para a questão.   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pelo que estou 

entendendo, como houve votos contra e sempre o CNAS busca o consenso, estamos, a 

partir das considerações feitas pelo Celecino, retomando alguns pontos da discussão.  

Pareceu-me que é isso.  Então, se for isso, é importante ver se chegamos a um consenso 

ou a um tipo de encaminhamento. 

 Eu gostaria de lembrar, assim como você me lembrou que realmente eu 

fui portadora da questão da renda mensal vitalícia, que também fui portadora  - pena que 

eu não esteja com a resolução aqui - de uma resolução que falava sobre a questão  do 

financiamento e  colocava as ressalvas que fazíamos.  Uma delas era a da idade  - estão 

lembrados?   Nós colocávamos a questão da idade para 60 anos  - a resolução está 

completa, era a resolução que aprovávamos com ressalvas, a proposta de orçamento do 

MPAS.  Uma das ressalvas era a da elevação da renda per capita e da diminuição da 

idade para 60 anos.  E dávamos como questão o dado da Organização Mundial de 

Saúde, que define idoso a pessoa com 60 anos. 

 Celecino, você está dando dados de países desenvolvidos, mas há um 

país que você até pode dizer que está passando por dificuldades maiores, Cuba, por 

exemplo, onde a pessoa é considerada idosa aos 60 anos.  E Cuba é um país que está 

com situação financeira muito pior que a nossa, pelo bloqueio  norte-americano.   

 Há que se considerar também que a idade para aposentadoria é 50 anos 

para a mulher e 55 para o homem.  Enfim, há várias coisas.  Se se for analisar a questão 

dos países, há também experiências diferenciadas.  Na nossa situação, se virmos a 



 

 60 de 94 

realidade concreta e objetiva, principalmente o nordestino e a camada atendida pela 

Assistência Social, vemos que há um envelhecimento precoce e essa é uma das 

questões que está sendo estudada. A Mariazinha até pode falar com mais precisão sobre 

isso, já que ela tem acompanhado o problema. 

 Ainda é uma questão que está sendo discutida  - acho que você tem mais 

dados e tem estudado muito mais que eu essa questão - mas também temos dados. 

 Quanto ao impacto financeiro, colocado pela SAS, é outra questão.  Mas 

não podemos, enquanto CNAS, ficar sempre só naquilo que é possível, sabendo que 

aquilo que é possível é não vai atender  da melhor forma a população carente.  E tem 

mais uma outra questão:  60 anos foi a idade tirada por unanimidade na I Conferência 

Nacional de Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem.  Só quero dizer 

que o que eu coloco não é a questão financeira, mas que há um limite previdenciário de 

65 anos.  E certamente Cuba deve ser o único ou um dos pouquíssimos países que tem 

limite de 60 anos.  A grande maioria está em 65 anos e está subindo essa idade.  Sobre 

isso, temos os mapas todos e podemos trazer para o Conselho. 

 Com a palavra o Conselheiro Vando. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu votei e não sei qual foi o efeito do voto.  

E votei pelo seguinte:  porque não estamos falando de população média.  A população da 

assistência Social é a população pobre e miserável.  Então, é preciso  trazer essas 

informações.  Que eu saiba, a população pobre e miserável não chega acima dos 60 

anos.  A Assistência Social tem de se basear nessa população e não  na população 

média.  Se alguém come três vezes ao dia e outro  não come, não dá uma refeição e 
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meia, em média, pois um engorda e outro morre.  Então, é muito  diferente quando se 

trata do público da Assistência Social.  Por isso, eu votei a favor dos 60 anos.  Sessenta 

anos, para empurrar para baixo os 70, para quem sabe chegarmos  aos 65 anos. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu tinha uma questão de encaminhamento, para 

ficar claro.  Quando discutimos sobre esses cinco pontos, eram cinco pontos que fossem 

consenso no Conselho e urgentes  -  isso só para revisar.  Consenso tinha o 

entendimento, para nós, de unanimidade.  Então, se consenso é unanimidade...  Essa é 

uma discussão que estou colocando para termos clareza sobre o que significa esse tipo 

de decisão e  até para discutir essa construção de que consenso é unanimidade.  

Naquele momento, eu entendi que se não era unanimidade, muito perto dela.  

 No nosso caso, especialmente, eu queria dizer que antes de qualquer 

discussão  sobre a idade de 60 e 65 anos, o nosso voto  também teve a ver com o 

seguinte:   sempre que tiver uma questão que a Conferência deliberou, vamos votar, sim, 

a não ser que tenha condições de se convencer e mostrar para a Conferência por que 

votou diferente.  A Conferência deliberou isso e eu não tenho dificuldade de discutir essa 

construção.  Quando o Elizeu diz que não tem nenhuma viabilidade política, eu concordo 

com ele, acho  que não tem.  Se formos analisar a conjuntura, diante dessa proposta, eu 

concordo com ele.  Agora, eu também quero ter clareza sobre por que não tem 

viabilidade política.  E aí você fala da técnica, por exemplo, da questão da expectativa de 

vida e tudo isso.  Então, isso é fundamento. 

 O Vando fala sobre outra questão, que se contrapõe. 

 A Conferência tem a função de propor e avaliar aperfeiçoamento do 

sistema.  Acho que, no caso, não é uma questão só nossa, que é do Conselho.  Toda a 

vez que o Conselho discordar, independentemente de entrar no mérito, de uma proposta 
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da Conferência  - embora a Conferência seja um fórum enorme e representativo, como 

qualquer outro pode ter uma proposta que não tenha base ou estudo -, até  para não 

considerar a proposta tem de dizer porquê e tem de fundamentar sua decisão.  Estou só 

explicando por que votamos assim.  Então, parece que temos de discutir mais o assunto, 

para tentar dar o  máximo de aporte a fim de que a decisão  tenha algum tipo de 

viabilidade de encaminhamento. 

 Se ficarmos nos consensos agora postos, vamos trabalhar somente com 

as modificações que não alteram em nada a vida do usuário, que são as do mandato, 

única recondução etc. etc. Se queremos alterar, vamos ter de trabalhar com a alteração 

do art. 20 e com a do auxílio à criança, que estávamos insistindo.  Tudo do art. 20 e mais 

auxílio à criança.  São essas que mexem na vida do usuário da Assistência, que 

qualificam uma intervenção do CNAS, porque as outras são burocráticas, bobagem. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra o 

Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO ROCHA - Eu estava preocupado com algumas questões e, em 

parte, fui contemplado pela manifestação da Ana Lígia.  Eu gostaria de dizer à 

Presidência que estava esperando que fosse encerrado o processo de votação, porque 

no meio dele já se renunciou  à discussão e ficou uma coisa no ar.  E caso fosse 

encerrado o processo de votação, eu me absteria.  E me absteria porque acho 

simplesmente que  - e a Ana Lígia colocou muito bem - as decisões da Conferência 

Nacional de Assistência Social devem ser seguidas, mas não podem ser colocadas a 

nível de dogma, em nenhum momento, senão este Conselho vai estar abrindo mão de 
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seu  papel estratégico e também de reflexão ao  longo de todo o mandato de seus 

Conselheiros.   

 Especificamente nessa questão da idade, parece-me que não havia muita 

segurança deste Conselho quando se iniciou o  processo  de votação e, não havendo 

segurança da minha parte, eu preferiria me abster. 

 Repito, acho que a Ana Lígia colocou muito bem:  há que se ter dados 

para tomar determinadas decisões e há de se ter o cuidado de não se iniciarem 

determinados processos de votação ou oferecer certo tipo de encaminhamento sem que 

as informações estejam claras e disponíveis.   

 Temos uma preocupação, muito importante e salutar, de reformulação da 

LOAS.  Mas essa reformulação, por outro lado, com a responsabilidade que o Conselho 

deve ter, precisa de muito cuidado justamente com as informações que devem ser 

colhidas e devem embasar a posição do Conselho.  À exceção de alguns dados que 

foram levantados   - todos eles apresentados de forma preliminar, nenhum documento, 

nada mais concreto - não havia nenhuma informação palpável para que o Conselho 

desse encaminhamento de decisão sobre o assunto nesse momento. 

 Essa é uma discussão parecida com a que tivemos quando discutimos o 

problema dos estudos de impacto de orçamento, que, na realidade, não eram estudos de 

impacto do orçamento, mas foi a mesma dificuldade que tivemos na discussão da 

mudança da renda per capita.  O que isso significa, não do ponto de vista do 

financiamento?  Todas as vezes que eu levanto esse tipo de discussão, não o faço do 

ponto de vista do financiamento, porque, na situação de um governo adotar uma política 

econômica que leva a um gasto anual de cerca de 15 bilhões de reais de recursos 

arrecadados, recursos fiscais de posse do contribuinte só com pagamento da dívida, o  

que o leva a diminuir drasticamente gastos de custeio da sua máquina e principalmente 
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de novos investimentos por parte do Governo Federal, é muito relativo discutir com a 

equipe econômica quando ela diz que não tem dinheiro para implantação desse ou 

daquele benefício ou ampliação desse ou daquele benefício.  De qualquer forma, o 

Conselho tem de estar embasado, neste caso especificamente, em relação a que tipo de 

população estamos atingindo quando tomamos tal decisão.  Isso é o mínimo.  

Concretamente, até mesmo os dados levantados pela Presidência são parciais, porque 

não são dados que levam em consideração critérios sócio-econômicos, pegam apenas o 

demográfico, e eles têm de ser levantados.  Em alguns momentos, temos de ter também 

a calma de saber que, infelizmente, determinados processos são um pouco mais lentos 

que a nossa vontade, o que não nos exime da necessidade de tentar sempre apressá-los, 

porque a realidade também não pode ficar esperando, como muito bem colocou a Ana 

Lígia em outras reuniões, estudos, pareceres para que o Conselho tome a decisão, 

porque este também tem responsabilidade política, aí sim, com o usuário da política de 

Assistência Social. 

 Parece-me que essa questão deve ser recolocada, sim, e aí já é um 

ponto de encaminhamento.  Informações devem ser trazidas a este Conselho sobre o 

aspecto demográfico da população, as tendências demográficas e sócio-econômicas da 

população, para que tenhamos uma base de decisão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria fazer um 

encaminhamento. 

 A partir das questões aqui levantadas, votar nessas circunstâncias não 

vejo a menor condição, apesar de ter algumas pessoas que mantêm sua posição, mas 

creio que não seria o caso de se votar, nem é da história deste Conselho fazer esse tipo 

de votação.  
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 Proponho que o GT-LOAS procure esses dados que o Celecino diz que 

tem, os dados que a Mariazinha diz que tem, os dados da Organização Mundial de 

Saúde, pois levantei essa questão no CNSS e o próprio pessoal de saúde concordou.  

Enfim, os dados que nos basearam para tomar posição  - e  digo "nos", apesar de ter sido 

colocado pela ANASSELBA - foram da Conferência, e concordo também que não é 

dogma.  Entretanto, acho que das  questões da Conferência nenhuma está sendo 

respeitada.  Então, se fôssemos ver qual o problema, veríamos que é o inverso. Sugeriria, 

assim, que essa discussão fosse feita numa próxima reunião. Para continuar, poderíamos 

fechar apenas a outra questão, a da medida provisória, que pega tanto a questão do 

Presidente quanto a das entidades, para que tenhamos um norte, quando o GT-LOAS for 

discutir esses assuntos. 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA DA SILVA - Realmente, eu concordo com o 

Paulo  que as resoluções da Conferência não são dogmas, no entanto, refletem o estudo, 

o debate, as necessidades da sociedade civil.  Elas sempre refletem isso. 

 Também queria lembrar que quando a LOAS garantiu o benefício a partir 

de 70 anos, não alcançou  o perfil que os teóricos haviam idealizado para o acesso a 

esse benefício.  Penso, assim, que a Fátima tem razão.  Desta forma, eu me proporia a 

trazer subsídios sobre essa questão  - temos diversos documentos que falam sobre a 

situação do idoso no Brasil, além de documentos internacionais, como estudos da ONU - 

para o CNAS reproduzir para os colegas.  E também pediria que você nos desse os 

dados que tem da Previdência.  Como eu sempre tenho dito para o Ministro, 

lamentavelmente os dados demográficos dele não correspondem muito à realidade dos 

estudiosos da gerontologia, porque sempre são vistos pelo prisma da Previdência, que 

tem o cuidado de não favorecer muito a abertura para o acesso a essas aposentadorias.  
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Eu sempre digo a ele que, lamentavelmente, os dados não coincidem.  Uma vez, 

conseguimos provar isso, porque o IBGE não pôde sustentar essa tese de que o 

Nordeste tinha uma expectativa de vida maior que 65 anos.   

 Parece-nos, ainda, que está valendo a média da expectativa de vida do 

Brasil em 65 anos, até que o IBGE prove o contrário.  Precisamos ter muita consciência 

disso, porque também estou com a Ana Lígia:  não podemos ficar aqui apontando 

soluções para um contingente da população;  temos de alcançar os que são mais 

desprestigiados, os esquecidos, que é a população do Nordeste, que tem três tipos de 

envelhecimento, o envelhecimento precoce, o hipodotado e o envelhecimento patológico. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foram colocadas todas as 

questões em relação ao assunto.  Faço questão de frisar que o reforço da minha 

argumentação é baseado em dados demográficos.  O Vando complementou que, 

efetivamente, para o carente há uma redução e acho que isso também de ser 

contemplado, ou seja, a avaliação tem de ser sócio-econômica. Falta lembrar, entretanto, 

a avaliação política do Conselho.  Vejam que já há uma proposta na LOAS de redução 

para o limite de 65 anos.  Pergunto: num momento como esse, de restrição de direito, 

seria razoável mexermos nesse assunto?  Vão descobrir que vem aí uma redução  e, de 

repente, suprime-se esse artigo, ficando-se nos 70  anos.  Isso não é temor, é garantir o 

que já temos conquistado.  Que tal apressarmos esse limite de 65?  Acho que fica mais 

razoável politicamente.  Isso não nos impede de lutar, convencidos por análises mais 

acuradas, pela redução desse dado.  A minha preocupação é que o Conselho tenha uma 

decisão balizada, como falou a Ana Lígia.  Não é porque a Conferência decidiu que 

vamos fazer disso um dogma.  Mas em decidindo diferentemente, vamos dizer porquê, 
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porque aí virá a II Conferência e vamos ter que esclarecer:  vocês decidiram na I 

Conferência, nós mudamos em função disso, disso e disso. 

 Há uma proposta concreta de revisão desse tópico, para que se tenha 

informação mais completa, para se poder tomar uma decisão.  Suspendemos a votação 

em relação ao  item da idade - é essa a compreensão? - para que fiquemos mais bem 

informados? 

 Vamos votar, então, a suspensão da votação sobre limite de idade.  

Quem estiver de acordo, fique como está.  (Pausa.) 

 Suprimida a votação em relação ao limite de idade, para que o Conselho 

tome maior consciência, adquira maior compreensão dessa questão. 

  

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O art. 17 permite a reeleição da sociedade 

civil, que não permite uma recondução, mas permite a reeleição. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em votação a alteração do 

art. 17, que permite a reeleição da sociedade civil, sem limitação de mandato.   

 Quem estiver de acordo, fique como está.   (Pausa.) 

 Aprovado. 

 O  artigo seguinte é que o mandato do Presidente seja de 2 anos, com 

possibilidade de recondução. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não diz quantas 

reconduções, quantas o Conselho quiser.  Foi isso que nós discutimos, discutimos isso e 

chegamos a essa conclusão. 
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 (Manifestações paralelas fora do microfone.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Qual a proposta concreta?  

Qual a proposta que vamos votar, 2 anos com ou sem recondução, recondução 

permanente ou recondução fixa?   Precisamos saber isso claramente.  Recondução, 

mandato de 2 anos com uma recondução?   

 

 ANA LÍGIA GOMES - O que dissemos era que 1 ano era muito pouco  

para uma pessoa trabalhar. Estou resgatando nossa discussão:  nela privilegiamos o 

tamanho do mandato.  Estou defendendo um mandato de 2 anos, sem recondução. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Apesar de ter sido 

discutido pelo GT-LOAS, eu tenho certeza, exaustivamente essa questão, nós achamos 

que era democrático, porque como é eleição, ficar 2, 3 mandatos depende das pessoas 

que vão eleger.  Agora, como se trata de uma questão de consenso e acho que temos de 

tirar os consensos possíveis, eu proporia 2 anos com recondução, como está escrito aí. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos uma proposta:  

mandato  de 2 anos com uma recondução.  Com recondução ou com uma recondução, 

Conselheira Fátima? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com uma recondução. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos duas propostas:  

mandato de 2 anos sem recondução;  mandato de 2 anos com uma recondução.  Alguma 

outra proposta?  Proposta só, por gentileza. 

 Só vale para o próximo mandato, é o que o Presidente defende.  

Qualquer mudança, que sirva para o próximo mandato.  Essa é a posição pessoal do 

Presidente sobre reeleição.  (Risos.) 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - De qual Presidente está falando?   (Risos.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se já estão com ciúme 

porque eu estou assinando muito no Diário Oficial, imaginem se eu começo a... 

 Há duas propostas.  Mais alguma proposta para ser colocada em 

votação?   (Pausa.) 

 Vou repetir as propostas.  A primeira proposta é de 2 anos de mandato, 

permitida uma recondução.  Segunda proposta, 2 anos de mandato sem recondução. 

 Vamos votar. 

 Quem estiver a favor da proposta nº 1 - mandato de 2 anos com uma 

recondução - fique como está.   (Pausa.) 

 (Manifestações paralelas fora do microfone.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Patrícia, com 

todo o respeito, só porque o Conselheiro tem de se movimentar é difícil?   

 Proposta nº 1:  mandato de 2 anos com uma recondução. 

 Proposta nº 2:  mandato de 2 anos sem recondução. 
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 Quem for a favor da primeira proposta  - mandato de 2 anos com uma 

recondução - fique como está. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quem for contra levante a mão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso, só isso. A mão, fique 

em pé. 

 Estamos votando a seguinte proposta:  quem é favor de 2 anos com 

recondução, fique como está.  Quem for contra, portanto, mexa alguma coisa.   (Risos.) 

 A proposta foi rejeitada.  Foram 6 votos contra. 

 Suponho, assim, que prevaleceu a segunda proposta:  mandato de 2 

anos sem recondução.  Se a primeira perdeu, ganha a segunda.  Não é automático? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não! 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi derrotada a primeira 

proposta  e havia duas em votação. 

 Então, em relação à segunda proposta, quem é a favor de 2 anos de 

mandato sem recondução fique como está.   (Pausa.) 

 Aprovada a proposta de mandato de 2 anos sem recondução. 

 Acho que deve valer a observação feita pela Conselheira Ana Lígia.  A 

Conselheira Ana Lígia lembrou  que a questão da alteração da LOAS exigia consenso.  

Dos 10 votos aqui presentes, 4 votos contra e 6 a favor.  Pergunto, para ficar claro:  isso 

é consenso?   
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Não. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A mesma discussão foi 

levantada em relação à idade, que terminou sendo revogada a votação.   

  

 (Manifestações paralelas fora do microfone.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não é consenso.  Então, 

cancela-se a votação.   É isso? 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA DA SILVA -  Quer dizer que se o Presidente for 

bom, se o Conselho aprovar seu desempenho, ele não pode mais ser reeleito, ele paga 

um preço por isso? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim.  É o que o Conselho 

está decidindo.  Acabou de decidir. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não vamos reabrir a discussão.  O 

encaminhamento é o seguinte:  definimos, na outra Reunião Ampliada   - desculpe, 

Presidente - que encaminharíamos o que era consenso  e o que era urgente.  Urgente, 

para não tomar providências que não tivessem conseqüências.  E o que era consenso 

porque agilizava.  Estamos identificando que não há consenso, a menos que  se abra 
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aquela discussão:  mesmo que não seja consenso, vamos encaminhar, mas não foi essa 

a decisão. 

 Também não temos consenso nessa questão.  Então, vamos remeter 

para o GT, para ver se fundamenta um pouco os argumentos, para voltarmos a discutir.  

Não vamos discutir agora a opinião de cada um.  Vamos seguir o encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, não se considera 

também essa votação  em relação ao mandato, para melhorar a compreensão do 

problema. 

 Terceiro item, art. 20:  per capita de um salário mínimo.   

 Alguma outra proposta em relação ao per capita?  (Pausa.) 

 Meio e um.  Então, são duas propostas de per capita:  meio salário e um 

salário. 

 Quem estiver a favor do corte de meio  salário, fique como está.  (Pausa.)   

 Derrotada a proposta. 

 

 LISETE CASTANHO  RIBEIRO  - Sabe qual é a sensação?  Que o 

mundo vai acabar amanhã e que temos de votar tudo hoje.  São matérias tão 

importantes, estamos supercansados, votamos e desvotamos.  Já vamos desvotar a 

terceira vez.  Parece que o mundo vai acabar amanhã e temos de resolver tudo hoje. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro Vando me 

lembra que no momento em que há duas propostas, não há consenso.  Pode-se aceitar 

isso como definição de não-consenso? 
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 ANA LÍGIA GOMES - Isso é uma resolução do CNAS. Não sei por que 

está se votando esse trem aqui! (Risos.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Porque está na pauta, 

minha senhora, lida pela senhora. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - O CNAS tem uma resolução sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas nada  impede que 

decidamos uma resolução hoje e na próxima reunião a mudemos.  Nada impede, é 

regimental. 

 Eu quero levantar outra questão.  O Conselheiro Vando me lembra que 

em havendo duas propostas isso indica falta de consenso.  Aceitamos isso como 

razoável? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Nesta questão, não, porque já há uma 

resolução.  Não é isso? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acabei de dizer que, 

regimentalmente, a cada reunião o Conselho  pode mudar de posição.  Não tem 

nenhuma dificuldade. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Patrícia, então ela não deveria ser colocada 

em votação.  Nós optamos  por uma forma de votação, o consenso.  No momento em  



 

 74 de 94 

que há duas propostas, não tem consenso, está bloqueado.  Agora, ou é aceito  o que o 

Conselho já decidiu como resolução ou... 

   

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com relação  à questão 

de um salário mínimo, para se rever uma resolução, Celecino, você sabe perfeitamente, 

também não é assim.  Senão, fazemos uma resolução numa reunião, na outra ficamos 

revendo.  Só se pode rever se houver uma coisa que realmente traga argumentos 

suficientes para essa modificação. 

 Quando eu levantei a questão, disse que existiam dois consensos, até 

porque o documento da SAS, por escrito, diz que é um salário mínimo.   

 Já existe uma resolução.  Então, eu proponho que neste caso seja 

reconhecido como sendo consenso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A manutenção de um salário 

mínimo? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - De um salário mínimo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não se vota, então, a 

questão do per capita? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aliás, acabamos de sair 

de uma reunião onde se tirou, de novo, moções, onde  o pessoal se manifestou sobre um 

salário mínimo.   Meu Deus do céu!  Mal acabou, enterramos o defunto, nem esfriou  

ainda, e já estamos querendo a fortuna dele?!  Que que é isso?  (Risos.) 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prezados Conselheiros, me 

ajudem!  

 Como ficamos em relação ao  per capita?  Mantemos o que está 

aprovado?  (Pausa.) 

 Eu estou seguindo um roteiro que foi lido pela ilustre Conselheira Ana 

Lígia, que acaba de reclamar da discussão  do per capita. 

 Mantém-se, então, a resolução do corte de um salário mínimo? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Claro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Contra o voto do 

Conselheiro Elizeu.  Registrado. 

 Vamos ao art. 20, § 6º.   A medida provisória modifica o quê? 

 Conselheira Ana Lígia, por favor explique o  art. 20, § 6º, porque não foi 

devidamente anotado. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Aqui diz assim:  a deficiência será comprovada 

através de avaliação e laudo expedido por serviço que conte com equipe multidisciplinar 

de profissional do SUS ou  do  INSS credenciados...  É essa frase, daqui para a frente, 

que a MP tirou, e fez muito  bem:  "credenciados para esse fim pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social". 

 A MP tirou especialmente porque não tem Conselho  Municipal em todos 

os lugares, e haveria essa complicação na operacionalização do benefício. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A proposta é manter a 

redação da medida provisória? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É, é  incorporar a redação da MP, que  eu acho que 

está certa. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Todos estão esclarecidos 

sobre a questão?   (Pausa.) 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Continua do mesmo jeito, Lisete, até o INSS.  Tirar 

o "credenciados pelo Conselho".  Continua equipe ou do SUS ou  do  INSS.  Tiraram 

esse "credenciamento", que tinha necessariamente de ser credenciado pelo Conselho 

Municipal.  Entendeu? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se já é lei, embora 

provisória  - provisória definitiva - vale a pena votar?   É lei? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Então, pronto.  Só estava lembrando.   Então, não 

precisa votar. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Art. 22, § 3º, que trata do subsídio  para 

criança, coloca "poderá propor".   A proposta apresentada pelo CFESS seria tornar 

obrigatório, igual aos outros benefícios.  Não haveria mais esse "poderá propor".  É isso, 

não é Ana Lígia? 

 



 

 77 de 94 

 ANA LÍGIA GOMES - Fizemos essa proposta nos benefícios eventuais. 

Fizemos a proposta no começo, meio  e fim nos benefícios eventuais, o GT-LOAS não 

acatou, mas na reunião passada pedimos que, entre os estudos que iam ser feitos para 

levantar auxílio-natalidade e funeral, também se fizesse esse estudo.  Embora não 

tivesse sido acatado na resolução, pedimos que pelo menos se estudasse o assunto.  Eu 

entendi que o CNAS tinha acatado isso.  E essa questão é importante porque volta 

novamente a essa discussão.  Se este Plenário aprovou aquela proposta que fizemos, 

quer dizer que ele pretende decidir quando tiver os estudos.  Então, não é o caso de votar 

agora.  Estou retomando o  assunto para que se esclareça.  Eu fiz essa proposta 

achando um absurdo que o GT não tivesse aceito a proposta, pedindo pelo amor de 

Deus que estudasse o assunto.  Fiz essa proposta lá. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há um esclarecimento sobre essa questão, 

que é o seguinte:  o que a resolução coloca é que esse benefício vai ser fruto de outra 

resolução.   É só isso.  O GT-LOAS em nenhum momento tomou posição contrária.  O 

que colocamos na minuta de resolução foi que esse benefício seria fruto  de nova 

resolução.  Foi  isso. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É a mesma coisa. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não é a mesma coisa, Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - No meu entendimento, é a mesma coisa.  

Chegaram a dizer que era porque não tinha acúmulo. 
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 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O que se está propondo agora é outra 

questão, que diz o seguinte:  tira-se o "poderá propor" e o torna um benefício eventual 

obrigatório, como os outros.  Coloca esse benefício no mesmo patamar que auxílio-

natalidade, auxílio-funeral.  Tira o  "poderá propor".  Acho  que são duas coisas 

diferentes. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Foi essa a proposta que nós fizemos.  Qual é a 

novidade? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Precisa colocar em 

votação? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A redação fica meio estranha: "deverá 

propor na medida das disponibilidades orçamentárias". Teria de mudar em grande parte a 

redação, inclusive teria de mexer no caput do art. 22. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Aliás, esse finalzinho, "na 

medida das disponibilidades orçamentárias", tem sido uma constante nos artigos da 

LOAS. É uma coisa incompreensível, pois já mostra que estou com o pé atrás.  Ou se 

decide ou não se decide!  Se é uma decisão política de adotar, que se busque a liberação 

de recursos correspondentes. Quero o céu, se puder!  Não, o se puder já fica implícito.  

Precisamos limpar a LOAS inclusive nesse sentido. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Naquela época, o Movimento de Meninos de Rua, 

inclusive, foi para o  Congresso pedir essa obrigatoriedade. Para nós estava claro que 
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isso não queria dizer nada. Quando não se quer, colocam essas coisas malucas na 

LOAS: "deverá", "poderá", que não significam absolutamente nada. 

 A mudança do per capita dos benefícios eventuais também já foi 

aprovado pelo Conselho.  Diz o caput do art. 22: "entende-se por benefícios eventuais 

aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja 

renda mensal per capita seja inferior a um quarto de salário mínimo". Nós já mudamos 

para um, já votamos nos benefícios eventuais, estou lembrando isso. É uma alteração  na 

LOAS. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A resolução que altera o per capita também 

se refere ao art. 22 - arts. 20 e 22. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estou lembrada que são duas modificações na 

LOAS. Então, não são cinco, são seis, na verdade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como ficamos em relação a 

esse ponto? Precisa votar? (Pausa.) 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu faria uma pergunta:  foi  acatado que 

haverá um estudo para esse benefício da criança?  Foi?  Esse estudo  vai ser realizado.  

Então, vamos aguardar esse estudo para ter uma definição.  É isso? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Esgotou  a pauta com esse 

item aqui?   
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 Esse art. 12, esfera nacional em relação ao benefício eventual, o  que é 

isso?  Explique, Sr. Secretário, por gentileza. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A instância federal teria também atribuição 

de contribuir com os benefícios eventuais em termos de financiamento.  Como está, só o 

estadual e municipal contribuem. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Votamos esse assunto ou 

fica só registrado para apreciação  conjunta com os outros itens?  Esse item relativo  ao 

art. 12, sobre a possibilidade de financiamento também pela União, discutimos no 

conjunto? (Pausa.) 

 Conselheiros, eu não quero ser carrasco de ninguém, muito menos dos 

meus colegas. Há uma pauta estabelecida.  O Conselho é soberano para encerrá-la, 

postergá-la, ampliá-la.  Pergunto se prosseguimos, pois já  são 19h20min e a previsão  

de encerramento é às 20 horas. Vamos fazer um esforço adicional para encerrar a 

reunião às 20 horas? É possível, Conselheiro  Paulo? Então, retorne ao seu lugar, até 

porque é o menos cansado do grupo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É claro, chegou  hoje. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos passar ao  item 7, 

que é da Conferência, que  podemos aprofundar um pouco  a discussão.  Estamos 

terminando a pauta. 

 Item 7  - Conferência Nacional de Assistência Social.  Há alguma 

proposta de temário? 
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  Com a palavra o Conselheiro Vando. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Até por uma questão de lógica, hoje 

solicitamos uma reunião  ampliada que envolvesse sugestões sobre a Conferência.  Acho 

que deveríamos considerar todo esse material  que temos sobre a Conferência, saber 

quais são as sugestões, as propostas, senão é brincadeira. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, não avançamos em 

relação  ao temário  da reunião? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu apresentaria apenas 

uma questão para encaminhar hoje com relação à Conferência Nacional de Assistência 

Social:  tiraria a comissão organizadora. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Para começar a trabalhar 

ainda hoje.  (Risos.) 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Para discutir temário  e 

fazer propostas.   

 Estou falando isso porque a partir do dia 2 de janeiro  - para não falar no 

dia 1º de janeiro, por ser o primeiro dia do ano - já deveríamos começar a nos voltar para 

isso.  A comissão organizadora deveria já começar a se preocupar com isso, inclusive ver 

as respostas que vêm, analisá-las, para não ficar, de novo, concentrado em poucos essa 

questão.  Pela própria experiência da I Conferência Nacional de Assistência Social, que 

teve uma comissão organizadora, eu acho  que teve excelente funcionamento.  Pode ter 
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trazido cansaço para todo o mundo, mas acho que foi uma alavanca para a boa 

realização da Conferência. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu teria um esclarecimento a fazer  e, 

depois, uma proposta de encaminhamento. 

 O esclarecimento é que esse ponto de pauta entrou dessa forma aqui, 

porque foi decisão da reunião passada, onde a Comissão de Política ficou de apresentar 

uma proposta sobre esse tema.  Como isso  foi humanamente impossível, coube manter 

na pauta porque foi decisão. 

 Mais a nível de informação, a algumas questões, do âmbito da 

Secretaria-Executiva, junto com a Coordenação de Política, já estamos dando 

andamento.  Por exemplo, estamos fazendo levantamento de todo o material, a avaliação 

da I Conferência, avaliação feita pelos Conselhos.  Estamos recolhendo sugestão de 

subsídios, seleção  de textos, estamos fazendo  todo esse levantamento para poder, na 

reunião do final de janeiro, apresentar uma proposta mais alinhavada para o Conselho ou 

para a Comissão de Política.  Então, as questões mais operacionais, como levantar todas 

as informações, já estamos fazendo.   

 Hoje não dá para sair sem uma definição a respeito da data, isto sim. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A data a Presidência já 

anunciou, espero que não seja modificada. 

 Não se avança em relação ao item 7? 

 Com a palavra a Conselheira Patrícia. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu só  queria dar um esclarecimento, 

até por questão de ata:  era impossível a Comissão de Política e de Assistência pensar 

numa proposta de conferência às vésperas de uma Reunião Ampliada.  A Comissão ficou 

quase louca com o trabalho.  Eu não me lembro - pode ser falta de memória minha - que 

a Comissão tenha ficado com essa atribuição.  Se ficou, eu não estava na hora ou comi 

mosca. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Protesto posterior. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu jamais assumiria a  responsabilidade 

de pensar essas propostas para a Conferência enquanto estávamos envolvidos com a 

organização da Reunião Ampliada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É porque você não se 

mexeu na hora da votação.  (Risos.) 

 O Conselheiro Vando está lembrando que na hora em que foi distribuído 

um item que se pede sugestão de temas para a II Conferência.  Há várias solicitações 

sobre a organização da Conferência.  Então, é prematuro fazermos uma discussão mais 

aprofundada, se solicitamos informações aos participantes da Reunião Ampliada do 

Recife. 

 A proposta é que se vai sistematizar o resultado desse questionário e 

apresentar na próxima reunião, até antes, para se ter algum encaminhamento nesse 

sentido. 

 Passamos ao item 8:  calendário 97. 
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 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Essa proposta de calendário já sofreu 

algumas modificações, baseadas nas decisões anteriores do Conselho, como alterar a 

reunião de março, para não inviabilizar a presença de Conselheiros no Fórum Nacional 

do Idoso, de Gerontologia, em Fortaleza.  A nova proposta seria que a Reunião Plenária 

fosse 13 e 14 de março, que, se não me engano, cairia numa quinta e sexta-feiras.  

Geralmente, as reuniões serão nas quintas e sextas-feiras, salvo quando tiver feriado.  O 

Fórum será realizado do dia 1º ao dia 6. 

 Os textos seguem a seqüência da pauta.  Às vezes não tem nenhum 

texto porque o ponto de pauta não tem texto, mas eles seguem sempre a seqüência da 

pauta. 

 Em abril, tínhamos marcado a reunião e o evento de lançamento da 

Conferência para os dias 10 e 11.  Mas como vai ser no Congresso e cai numa quarta-

feira, vai ser no dia 9 e 10.  Dia 9  é quarta-feira. 

 Em maio, seriam os dias 15 e 16. Em maio ficou uma dúvida:  se no 

Encontro de Gestores de Assistência Social vai ter Reunião Ampliada lá.  Não, porque 

houve duas propostas.  Isso ficou  confuso  na reunião  passada, por isso que está aqui.  

Inclusive Reunião Ampliada está com ponto de interrogação.  Ficou muito confusa essa 

decisão. 

 Para o mês de junho, os dias 19 e 20;  julho, 17 e 18, Reunião Ampliada, 

com proposta de realização em Belém.  

 Como a Conferência vai ser em dezembro, tivemos que alterar a proposta 

do calendário anterior das reuniões ampliadas, colocando um mês para a frente.  Em 

julho haveria uma Reunião Ampliada;  agosto não tem Reunião Ampliada, pegaram o 

calendário antigo, é ordinária.  Em setembro tem Reunião Ampliada.   
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 Uma das propostas da reunião passada, como era Conferência, as 

reuniões ampliadas seriam de 2 em 2 meses, que foi  mais  ou menos o que fizemos para 

a I Conferência.  Por isso a proposta de Reunião Ampliada de 2 em 2 meses. 

 Em outubro, reunião ordinária.  Novembro, ampliada, e dezembro a 

Conferência. 

 

 CÉLIO MORAES - Em primeiro lugar, não  foi  remetido à Secretaria-

Executiva, mas naquela reunião conjunta com o CONANDA ficou acertado que  as 

decisões a serem tomadas acerca da articulação CNAS/CONANDA seriam discutidas 

novamente em reunião conjunta.  Portanto, haveria que se prever, em 1997, a realização 

dessas reuniões.  A Comissão de Articulação havia previsto duas reuniões conjuntas, 

mas por esse calendário ficariam inviabilizadas, pois elas seriam em abril e julho.  Então, 

temos de ver como acertar isso, se faríamos em outras datas e que de maneira prever.  

Não sei o que fazer agora. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu me lembro que foi  a 

Marlova que propôs a reunião de maio, mas ficou claro que não poderia ser no Rio 

Grande do Sul a Reunião Ampliada porque seria em Brasília, porque contaria com 

Governadores, com Secretários e Prefeitos, pois esse pessoal gostaria mais de ir a 

Brasília, porque trataria de outros assuntos.  Então, ficaria em maio.  Portanto, em maio  

teria uma reunião plenária e participariam também do Encontro de Gestores de 

Assistência Social. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não tem Reunião Ampliada. 
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 Em dezembro também não existiria reunião plenária.  Existiria uma 

reunião  ordinária próxima à Conferência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A plenária é a ordinária, é 

que está mal colocado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ah, então está correto. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu queria questionar o 

registro  da ampliada em novembro, véspera da Conferência.  Isso é complicadíssimo, 

Conselheiros.  Fica reunião ordinária. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O Regimento fala em reunião plenária. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, vamos mudar o 

Regimento, porque a outra é plenária também.  Na modificação do Regimento, vamos 

considerar isso. 

 Então, ficamos com Reunião Ampliada em abril, julho e setembro.  Há 

uma solicitação para que se faça o rodízio no Centro-Oeste. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Centro-Oeste não, 

Celecino.  Brasília é Centro-Oeste. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas Brasília é neutra em 

termos de reunião, é neutra porque é a sede do Conselho.  Estou só dizendo que houve a 
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solicitação, Conselheira, não estou decidindo, nem posso  fazer isso.  Desde a reunião 

anterior que há solicitação nesse sentido.  Como estamos fazendo no Nordeste, Norte... 

Fica para decidirmos.  Mas isso tem tempo para resolvermos. 

 Fechado o calendário de 97? 

 

 CÉLIO MORAES - Há o problema das conjuntas. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Posso dar uma sugestão?  Poderíamos 

solicitar o calendário de reuniões do CONANDA  e compatibilizar, há condições de se 

fazer isso. 

 Em termos de calendário, eu solicitaria também que as Comissões já 

pudessem passar para a Secretaria-Executiva previsão de reuniões, para podermos fazer 

os encaminhamentos.  Se a reunião vai ser mensal, a proposta de datas etc.  Isso podem 

me entregar no dia 2 de janeiro. (Risos.) 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Moroni, eu queria apresentar uma 

preocupação particular, não sei se é só minha.  Fazer o calendário de reuniões de 

comissão considerando a Conferência Nacional...  Pensando um pouco  na Comissão de 

Política, eu tenho dificuldade de discutir um calendário de reuniões, sem estar claro quem 

vai participar da comissão organizadora da Conferência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso vamos decidir na 

reunião de janeiro. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Então, não dá para fazer o calendário 

de reuniões, porque eu preciso saber o peso que cada Conselheiro, cada Comissão vai 

ter na organização da Conferência.  Aí determinadas pessoas e comissões ficarão 

sobrecarregadas, porque estão na organização da Conferência e também têm de ter um 

calendário fixo de reuniões de comissões e de coordenadores.  Precisamos dimensionar 

um pouco o trabalho, porque tem o calendário da Reunião Ampliada, o que já envolve 

alguns Conselheiros mais que outros, algumas comissões mais que outras.  Já há 

reuniões ampliadas previstas.  Só lembro que janeiro tem a reunião da Comissão de 

Política, que vai estar pensando essa reunião com os gestores, que foi o  acertado com a 

Marlova para o  final de janeiro.  Tem a preparação das reuniões ampliadas, a comissão 

organizadora da Conferência Nacional, o calendário das reuniões...  Estou  falando isso 

pensando um pouco  na Comissão de Política  - não sei se vai atingir a todas as 

comissões - que, com certeza, vai estar envolvida em todos esses momentos, e aí 

precisamos pensar como vai ser o trabalho, como a Comissão de Política vai organizar 

um calendário de atividades se tem todas essas no meio.  É preciso saber o que vai 

caber à Comissão de Política no ano de 97.  Acho até que é uma questão de identidade 

dessa Comissão, pois ela tem sido solicitada para pensar os eventos e nós temos 

eventos previstos.  Além disso, o que vai caber a essa Comissão?  Eu acho que a 

resposta não será dada agora, mas é para pensar um pouco, porque temos de 

dimensionar o trabalho  dessa comissão.  Todas as comissões apresentam calendário, 

plano de trabalho e o que vai restar para a Comissão  de Política de Assistência?   Qual 

vai ser o plano de trabalho dessa comissão?   Organizar a Conferência e as reuniões 

ampliadas?  Não estou dizendo que isso é pouco ou ruim, até porque são  eventos 

importantes e tem todo um objetivo, implica qualificação e articulação política e um monte 

de coisas.  É preciso isso ficar  claro, porque acho que a Comissão está meio patinando 
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no sentido de estar meio indefinido qual o seu papel, pois ela é requisitada pontualmente 

e não tem uma linha de condução.  Estou preocupada com isso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em princípio, o calendário 

fica sendo esse, faltando fazer a compatibilização com o CONANDA.  Na primeira reunião 

de 97, vamos fazer a sistematização das informações solicitadas e a decisão, que não 

poderá ser postergada, em relação à comissão organizadora e o temário na primeira 

reunião do ano. 

 Podemos encerrar o item 8, calendário?  (Pausa.) 

 Em relação a informes, há informes a serem feitos ou informe a ser feito?  

Se não houver, passamos.  Sobre o  CNSS há informe a ser feito?  (Pausa.) 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É rápido.  Estava 

prevista reunião  para os dias 11 e 12 foi solicitada sua não realização, porque alguns 

Conselheiros não poderiam participar e ela foi adiada.  Então, permanecem aquelas 

mesmas questões.  Dependendo de quando ela seja realizada, eu gostaria que  um dos 

pontos que será discutido nela fosse agendado na reunião do final de janeiro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há informes das Comissões 

Técnicas para prestar ao Conselho? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só um, a de 

Financiamento. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, por favor, faça 

o informe. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há um grande avanço, 

pois vamos realizar, na primeira semana de janeiro, uma reunião conjunta com a SAS, 

para aquelas deliberações.  Acho que isso é um avanço. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais algum informe por 

parte das Comissões Temáticas? 

 Com a palavra a Conselheira Maria José Calheira. 

 

 MARIA JOSÉ CALHEIRA DA SILVA - A Bahia está pensando em fazer 

uma reunião com os prefeitos eleitos  e as primeiras-damas.  Eu queria que, na ocasião, 

fosse mandado um representante do Conselho  Nacional, para poder nos ajudar e nos 

prestigiar, inclusive para qualificar, dar informações. Também pediria ao Secretário-

Executivo  do Conselho  que envie para os Conselhos Estaduais tudo o que for possível, 

para que possamos passar para os Conselhos Municipais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselho  só pede que, 

sempre que possível, seja feito o aviso o  mais antecipado possível, por uma questão de 

agenda.  Haverá todo o interesse nisso.  Aliás, a partir da sugestão que fiz na reunião de 

Belo Horizonte, já estou recebendo telefonemas de vários Estados pedindo essa 

colaboração, e o Conselho vai estar de  plantão, porque é absolutamente indispensável. 

 Mais algum informe?   (Pausa.) 
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 Restou a questão do item 5:  relatório sobre convênios.  Pergunto:  os 

Conselheiros conseguiram ler o material?  (Risos.)   

 Fazemos a leitura agora ou o examinamos depois? 

 Com a palavra o Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO MORAES - Realmente, é inviável querer agora fazer a leitura ou  

discussão  de conteúdo do documento, não só pelo nosso cansaço, como pela 

importância e riqueza de detalhes do documento.  Ele exige não só a leitura dessa tabela, 

mas o cruzamento com outros documentos que recebemos em outras reuniões, tanto o 

ofício enviado por nós quanto a resposta da SAS. 

 O que podemos e devemos fazer neste momento é acordarmos um 

processo de discussão desse documento, isto é, qual será o procedimento para se 

discutir os pontos que estão aqui levantados, a fim de chegarmos a um acordo, para que 

em janeiro não tenhamos de novamente remeter essa discussão a um outro momento, 

porque nem todos tiveram condições de  ter acesso a todos os detalhes e assim por 

diante. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Qual a proposta, 

conselheiro? 

 

 CÉLIO MORAES - A proposta é que cada Conselheiro pegue os  

documentos que têm, isto é, o documento enviado pelo Conselho à SAS, a resposta da 

SAS e esse quadro de sistematização... 

 



 

 92 de 94 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O quadro já contempla isso.  

A primeira coluna é o ofício do Conselho  à SAS; a segunda coluna, o ofício da SAS ao 

Conselho, e a terceira coluna, considerações. 

 

  CÉLIO MORAES - Mas há que se diferenciar as questões que exigem 

algum esclarecimento, alguma discussão no sentido  de simples esclarecimentos, porque 

as considerações finais apontam a necessidade de maior clareza em alguns aspectos,  

das que apontam a necessidade de um posicionamento do Conselho a respeito do que 

aconteceu em relação ao Fundo.  Então, que cada Conselheiro faça essa distinção, ao 

menos, dos pontos em que se precisaria apenas esclarecer e daqueles que exigem 

posicionamentos do Conselho, para facilitar a discussão em janeiro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação sobre 

esta proposta?   

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Sugiro  que nessa reunião que a 

Comissão de Financiamento fará com o gestor do  Fundo esses pontos sejam 

preliminarmente discutidos, até para poder haver uma discussão em plenário mais 

qualificada, já com todos os entendimentos formulados.  Essa reunião está para ser 

confirmada, falei isso com o Secretário-Executivo, porque não houve nenhuma consulta 

prévia aos membros do Departamento Gestor do Fundo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Conselheira 

Coordenadora da Comissão de Financiamento entendeu?  (Pausa.)  Muito  bem. 
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 Então, está acertado que o documento será analisado já a partir da  

primeira reunião da Comissão de Financiamento com os gestores do Fundo Nacional, 

para obter os esclarecimentos que estão levantados no quadro anexo ao relatório que se 

apresentou. 

 

 PAULO  ROCHA - Estou preocupado com uma coisa:  está se remetendo 

a questão à Comissão de Financiamento, mas eu quero  lembrar à Presidência que a 

comissão precisa ser complementada também, já que a Conselheira Lígia pediu para 

sair.  Eu  entendo que se ela saiu, alguém tem de vir, senão a comissão fica manca. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Já tem o Conselheiro do  

MPO, que automaticamente passará para a Comissão de Financiamento... 

 

 PAULO ROCHA - Diz que  vai para o lugar do Conselheiro Elizeu. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro do MPO vai 

participar, e a Conselheira Lígia, na reunião que houve no Ministério, com os 

Conselheiros governamentais federais, ficou de rever a posição. 

 A sugestão do Conselheiro Elizeu é para facilitar a compreensão do que 

foi levantado, para que na próxima reunião se tenha... 

 

 PAULO ROCHA - A minha preocupação não era de estar remetendo, 

mas pelo desfalque da Comissão. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro ainda quer 

falar? 

 

 CÉLIO MORAES - Mesmo os Conselheiros que não compõem essa 

Comissão, seria interessante que também pudessem apontar os pontos que julgam 

necessários esclarecimentos e que antes da reunião de janeiro nos chegue um 

apontamento  - não precisa ser o quadro novamente - das questões que foram 

superadas, para que o Conselheiro que não estiver na Comissão de Financiamento não 

se delongue em discussões já superadas nos esclarecimentos entre SAS e Comissão de 

Financiamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais algum assunto que 

mereça registro?   (Pausa.) 

 Estou vendo que estão cansados, então vamos encerrar a reunião.   

 A Presidência deseja a todos os colegas boas festas, pede desculpas por 

eventuais excessos neste ano, prometo retomá-los com mais força no próximo ano  - os 

excessos - para ver se controlo alguns Conselheiros que falam muito, conversam muito, 

mas, paciência. 

 Um abraço a todos, muito obrigado pela compreensão e até 97. 

 Está encerrada a reunião.   

 

  

 

 

 


