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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

20 e 22 de agosto de 1997 
 
 
 
DATA:  20 de agosto 
HORÁRIO: 14h 
LOCAL: Esplanada dos Ministério, Bloco "F", Sala de Reuniões do 9º andar do Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 
 
 
 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos dar início à nossa reunião, pois já 

há quorum. 

 Antes de começarmos a apreciar a pauta, eu gostaria de anunciar a presença de 

duas novas Conselheiras, que, daqui para frente, estarão conosco. A primeira é a Dra. Eurídice 

Nóbrega Vidigal, do Ministério da Fazenda, que está sentada à minha direita. Todos nós a 

recebemos com muito carinho e interesse; é importante que haja aqui uma representação do 

Governo. A segunda é a Conselheira Solange Bomentre, do Ministério do Trabalho, que é a 

minha suplente e também deverá ser indicada para compor o nosso Plenário. Damos as boas-

vindas a essas novas Conselheiras! 

 Vamos iniciar os nossos trabalhos. 

 Tentei fazer com que o Moroni trabalhasse bastante, para que entrasse no ritmo 

desta nova administração. Cheguei à conclusão de que ele está trabalhando muito; ele já está 

quase "fundindo a cuca" de tanto trabalhar. 

 Estamos apresentando a pauta de hoje com esse formato encadernado, mas a 

minha intenção é que a próxima pauta seja encadernada com espiral, para que os Conselheiros 

possam guardar e arquivar a documentação examinada neste Conselho. Além disso, pedi que a 
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pauta fosse apresentada de forma a que as pessoas realmente entendessem aquilo que vamos 

discutir. Ainda quero melhorar isso, mas este já é um começo, tanto que estamos identificados aí. 

 A pauta de hoje é a do dia 20. Nesta pauta, estão especificados os assuntos, os 

Relatores das matérias e o que pretendemos decidir aqui hoje. Para a reunião do dia 21, também 

existe uma pauta. Mas esta será a nossa reunião ampliada, e, por isso, a proposta de pauta será 

examinada hoje. Finalmente, na proposta de pauta da reunião do dia 22, que será realizada 

depois da reunião ampliada, também estão especificados todos os assuntos e os Relatores que 

discorrerão sobre cada um deles. 

 Dando início aos nossos trabalhos, eu gostaria de dizer que a nossa reunião de 

amanhã não será realizada aqui, mas sim no auditório da Dataprev. Penso que todos conhecem 

esse auditório, que está situado naquele prédio que fica ao lado do Conselho. 

 O Relator do primeiro assunto de hoje é o nosso Vice-Presidente, Conselheiro 

Vandevaldo Nogueira, ao qual passo a palavra. Houve uma reunião preliminar para tratar sobre 

os benefícios eventuais. O Conselheiro Vandevaldo fará um relato dessa reunião e das propostas 

que o grupo está encaminhando ao Plenário. Com a palavra o Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - A pauta está aprovada? Não há nenhuma outra 

sugestão de ponto de pauta para hoje, Gilson? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para hoje, não sei se existe mais algum 

assunto, mas, a princípio, era isso que tinha que ser tratado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Já está fechada a preparação da 

reunião para amanhã? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. Iremos discutir isso na pauta de 

hoje. Esse é o quarto item da pauta de hoje. O primeiro ponto da pauta é o tema "benefícios 

eventuais", sobre o qual trataremos amanhã; o segundo é a organização da reunião de amanhã; 

e o terceiro é a resposta que deve ser dada ao Programa Comunidade Solidária, que nos dirigiu 
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uma correspondência. Havendo um consenso por parte de todos, essa será a nossa pauta de 

hoje; a pauta de amanhã, iremos discutir aqui. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Certo. 

 Hoje, foi convocada uma reunião de todos os membros do Grupo de Trabalho 

denominado LOAS. Há algum tempo, já existe um grupo temporário e um grupo permanente. 

 Quero dizer aos novos Conselheiros que, no CNAS, existe um documento 

consolidado de transcrições das discussões realizadas neste Conselho sobre os trabalhos 

apresentados. Não é o caso de relembrar tudo isso agora. 

 Hoje, no grupo, estudamos um pouco mais a questão dos benefícios eventuais. 

A primeira coisa que dificultou o trabalho foi que, dos oito componentes do grupo, apenas três 

foram à reunião. Nenhum representante dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal 

compareceu à reunião. A Mariazinha, que é membro da sociedade civil, justificou a sua ausência; 

uma pessoa da sua família faleceu, e, por esse motivo, ela não pôde comparecer à reunião. 

 Portanto, o trabalho do grupo ficou comprometido, já que, dos oito 

componentes, apenas três estavam presentes. E os três presentes eram representantes da 

sociedade civil. Com isso, apenas retomamos a leitura da minuta de resolução que foi 

apresentada aqui e que já foi distribuída aos Conselheiros. 

 Já faz um certo tempo que esta minuta de resolução foi aprovada pelo grupo, 

depois de longas discussões. Não tenho certeza, mas essa deve ser a terceira ou a quarta versão 

da minuta de resolução sobre os benefícios eventuais. Numa reunião, chegava-se a um acordo, 

mas, na próxima reunião, relia-se a minuta para verificar se o que ali estava escrito deveria ser 

mantido. Com isso, alguém que não havia comparecido à reunião anterior contestava, e se 

retomavam as discussões. Assim, chegamos a esse documento com um formato "definitivo" - 

depois, vocês vão entender o porquê das aspas -, que deverá ser discutido na reunião coletiva. 

Nesse documento, que, hoje, foi relido ponto por ponto, há algumas questões polêmicas, nas 

quais o grupo teve dificuldade. Mas, ao final, chegou-se a um documento "consensual" no GT 

LOAS. 
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 Gilson, não sei se é o caso de reler esse documento, já que há pessoas novas 

no Colegiado, ou se podemos passar rapidamente pelo mesmo? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, a minha sugestão é que 

sejam comentadas as questões que você considera as mais polêmicas. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Certo. 

 Quanto aos benefícios eventuais, foi feita a discussão sobre o pagamento do 

auxílio por natalidade ou por morte às famílias incapazes de prover a manutenção de seus 

membros. Esse benefício é destinado ao atendimento das necessidades advindas de situações 

de vulnerabilidade social temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa 

portadora de deficiência, a gestante, a nutriz etc. e aos atendimentos emergenciais, nos casos de 

calamidade pública. 

 Quanto ao último item da proposta, que trata da instituição de benefícios 

subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo, quero dizer que ainda estamos estudando e 

discutindo essa proposição; não tratamos disso ainda. Dos quatro blocos, três foram trabalhados. 

Os destinatários desses benefícios constam da LOAS e são as famílias cuja renda mensal per 

capita corresponde ao indicado no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, a um 

quarto do salário mínimo. 

 É claro que esse é um ponto polêmico. Parte do grupo achava que o corte de 

renda deveria ser em um salário mínimo e não em um quarto do salário mínimo, mas seria 

preciso alterar a legislação para podermos acatar essa sugestão. Então, ficou mantido o art. 20 

que estabelece que esse valor deve ficar em torno de um quarto do salário mínimo. 

 A resolução considera a família como uma unidade mononuclear. Há uma 

medida provisória que faz a alteração desse item. Parece-me que, da conversa que vocês tiveram 

com o Schubert, vocês puderam extrair alguma novidade sobre isso. 

 Quanto aos critérios, o benefício eventual por natalidade não poderá ser inferior 

a um salário mínimo mensal - parece-me que isso é constitucional, porque os benefícios não 

podem ser inferiores a um salário mínimo  -, por um período mínimo de quatro meses. Esse é o 
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mesmo direito que têm as pessoas que pagam a Previdência - este também é um direito 

constitucional - e que dispõem de quatro meses para cuidar de uma criança recém-nascida. 

Houve uma discussão se essa licença deveria ser de seis meses, seguindo uma orientação da 

Organização Mundial da Saúde, para que se cumprisse o período de amamentação, mas, ao 

final, o grupo decidiu manter os quatro meses. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Por que devem ficar os quatro meses? 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Porque se trata de direitos adquiridos por outros e 

estendidos para o benefício da Assistência; nem mais, nem menos. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Esse benefício será concedido à família em que cada 

membro não tenha uma renda per capita de 25% do salário mínimo? 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Não. Trata-se do benefício por natalidade. A 

mulher, que tem uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, é que terá direito a 

um salário mínimo de benefício assistencial durante os quatro meses que se seguem ao parto. 

Isso foi discutido; houve um acordo sobre isso. Não houve um acordo em torno dos seis meses, 

mas sim em torno dos quatro meses. 

 Há mais alguns problemas. O benefício será concedido a um dos genitores; 

quanto a isso, não houve problema.  

O benefício eventual por morte consistirá de um salário de prestação única, não 

inferior a um salário mínimo quando pago em espécie, ou, então, as despesas com o 

sepultamento, objeto deste auxílio, poderão ser pagas em espécie. Também não houve grande 

polêmica quanto a isso. Houve uma discussão no sentido de que esse benefício fosse de dois 

salários, porque parece que um salário mal paga o caixão. Mas, de forma geral, não houve 

grandes problemas. 

 Quanto ao atendimento do necessitado advindo de situações de vulnerabilidade 

social, parece-me que não houve muita polêmica; essa questão foi mais ou menos consensual. 
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 Quanto à calamidade pública, houve uma discussão, e a pessoa que mais 

polemizou essa questão foi exatamente a Mariazinha, que não se encontra presente aqui, ela 

disse que, quando o Município ou o Estado decretam calamidade pública, há uma legislação 

especial sobre isso e que a LOAS deveria conhecer essa legislação que é antiga, mas que ainda 

está em vigor; dessa forma, não poderia haver uma contradição. Por esse motivo, optou-se por 

fazer essa recomendação aos Conselhos Municipais e Estaduais, que poderão instituir benefícios 

eventuais em casos de calamidade pública, sendo que a concessão deverá ser feita de forma 

desburocratizada e imediata e deve vigorar, segundo a legislação, enquanto perdurar a situação 

de calamidade. A legislação é a que decreta a calamidade pública. 

 Quanto aos financiamentos dos benefícios eventuais, há um grande problema. 

Repete-se o que está na lei. Nas várias reuniões que tivemos, pudemos constatar que os 

representantes dos Estados - e muito menos os dos Municípios - não são muito favoráveis a 

liberar recursos para isso. O Distrito Federal também está incluído na idéia de Município ou de 

Estado. A União acha que esse problema é dos Estados e dos Municípios e não aceita a idéia de 

participar do pagamento dos benefícios eventuais nesses casos estabelecidos anteriormente. 

 Houve uma proposta no sentido de que esse financiamento fosse partilhado, 

sendo que cada um - União, Estados e Municípios - assumiria um terço do total do financiamento. 

Mas como não houve acordo, repetiu-se o que está determinado na lei. 

 O prazo para a efetivação dos benefícios, para a sua regulamentação no âmbito 

do Conselho do Distrito Federal e dos Conselhos Estaduais e Municipais, gira em torno de 90 

dias. E foi fixado o prazo de 180 dias para o início do pagamento, a contar da data da resolução. 

 O benefício subsidiário à criança, como eu já disse, causa um impacto, sobre o 

qual deve ser feito um estudo; ainda não realizamos esse estudo. Já solicitamos ao IPEA que nos 

envie alguns dados, mas não é possível configurar informações sobre esse impacto. Na última 

reunião, solicitamos isso ao Piola, que ficou de verificar se era possível conseguir isso. 

 Depois de fazer essa leitura, voltamos a ler o parecer da Consultoria Jurídica. A 

leitura desse parecer ainda não havia sido feita pelo grupo, e apareceram pontos polêmicos com 

relação aos prazos definidos no § 7º. Há também uma questão de entendimento do § 6º, que diz 

que o Conselho não é responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. 
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O Conselho delibera sobre essa política, mas não é o responsável pela sua coordenação. A 

coordenação é feita pelo Ministério, por meio da SAS; nesse sentido, a lei é bem clara. 

  O art. 7º estabelece os prazos para o início dos pagamentos. Nesse artigo, 

coloca-se que é vedado à União criar despesas para os Estados sem a devida previsão legal e 

sem amparo constitucional. Tal entendimento decorre do princípio federativo da autonomia dos 

Estados, devendo qualquer lei, norma ou mesmo resolução, ser interpretada à luz da 

Constituição, sem que sejam feridos seus princípios. 

 Com relação ao prazo de 90 dias, é razoável o que se diz, ou seja, que esse 

prazo é dado para que os Conselhos Municipais, Estaduais e do Distrito Federal façam suas 

regulamentações. Nessa questão, está tudo bem. Quanto ao prazo para iniciar o pagamento, a 

Consultoria Jurídica diz que encontra óbice de natureza intransponível quando determina o prazo 

de 180 dias para o início do pagamento de tais benefícios, olvidando-se que não compete ao 

CNAS, muito menos via resolução, determinar despesa para os Estados, o Distrito Federal ou os 

Municípios, em contraposição aos critérios de competência exclusiva da União face à Constituição 

Federal. 

 Em suma, o Conselho tem a competência de estabelecer critérios e prazos, e 

parece que isso fere normas constitucionais. Na reunião passada, entendeu-se que isso não se 

dá dessa maneira, pois esse parecer jurídico teria que ser trabalhado um pouco mais. 

 Nesse parecer, cita-se a Constituição, mas não se diz exatamente qual o artigo, 

parágrafo ou inciso em que está baseada a sua decisão. Citou-se o art. 204 da Constituição. O 

Gilson, em uma conversa anterior, falou que, no art. 18 e no § 4º do art. 7º, também há alguma 

coisa nesse sentido. Como, no grupo, não havia ninguém que entendesse dessa parte do Direito, 

no tocante à Constituição e à legislação, ficou difícil avançarmos nessa questão. Decidimos, 

portanto, trazer essa questão para a Plenária, para o Colegiado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, na reunião passada, esse 

assunto foi abordado aqui. Como o assunto ainda não havia sido suficientemente trabalhado para 

que pudéssemos dizer que essa seria a versão final de uma resolução a ser proposta aos 

Estados e aos Municípios, decidimos que a reunião de amanhã terá um caráter de consulta. Com 
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isso, ouviremos os representantes dos Estados e dos Municípios,  que poderão nos dizer se estão 

dispostos a arcar com um benefício desse tipo nesta situação de grande penúria em que se 

encontram os Estados e os Municípios. Essa foi a primeira questão que abordamos. 

 Como, na reunião de amanhã, haverá exposições e também serão dados 

encaminhamentos, penso que esse assunto referente à resolução deveria ser examinado por nós. 

Devemos nos preocupar em verificar o que pode ser melhorado nesse texto, para que possamos 

enquadrá-lo dentro de preceitos legais, para que esse texto não exorbite da lei. Na reunião de 

amanhã, poderemos verificar se uma resolução como essa terá uma boa acolhida. Esse é o meu 

ponto de vista. 

 Depois de publicada essa resolução, da forma como ela se encontra, estaremos 

correndo dois tipos de risco: primeiro, o de a mesma ficar solenemente desconhecida, e, 

segundo, o de alguém achar que esses critérios relacionados não são razoáveis. Por exemplo, 

alguém pode querer efetuar esse pagamento de forma diferente. Poderá ser levantado o seguinte 

questionamento: se quiser, o Estado pode pagar dois salários mínimos enquanto dizemos que 

deve ser pago apenas um salário para o auxílio-natalidade? 

 Ontem, na reunião do Conanda, percebi que, atualmente, os assuntos estão 

tendo muita boa acolhida quando se faz uma pesquisa e se apresentam os resultados; assim, 

todos ficam mais tranqüilos, pois sabem que aquilo, de certa forma, corresponde ao que está 

acontecendo. 

 Não sei se algum Conselheiro gostaria de comentar essa resolução, que já foi 

muito comentada na reunião passada. Sabemos que aqui há Conselheiros novos. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu gostaria de reiterar alguns comentários sobre questões 

de fundo, as quais penso ser importantes. 

 Amanhã, as pessoas que pesquisaram um pouco esse assunto e que, de certa 

forma, ajudaram a elaborar a lei poderão falar sobre o significado disso na lei. É importante que 

compreendamos essa discussão, até para não a reduzirmos a questionamentos sobre, por 

exemplo, à existência ou não de dinheiro. É importante compreendermos o princípio disso, o 

porquê de essa questão estar sendo abordada na lei. 
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 Há uma tentativa de estabelecer esse novo Estatuto da Assistência, criando, 

assim, uma política pública e mostrando todos os instrumentos que poderão ser utilizados no seu 

desenvolvimento. Seria uma política composta de programas, projetos, serviços e benefícios. 

 Há dois tipos de benefícios: o benefício de prestação continuada e o benefício 

eventual. Já conhecemos bem o benefício de prestação continuada, pois se fala muito sobre ele. 

Os benefícios eventuais, como diz a própria palavra, seriam destinados ao atendimento de certas 

pessoas que passam por situações de vulnerabilidade. As pessoas pobres precisam da proteção 

do Estado em momentos trágicos de suas vidas, como, por exemplo, quando do 

desmoronamento de suas casas ou de uma situação de calamidade pública, de doença, de 

nascimento de um filho ou de morte de um parente. 

 É com essa compreensão que são trazidos esses benefícios para dentro da 

Política de Assistência Social. É importante termos em mente que, de um certo ponto de vista, 

isso não é uma novidade. Pretende-se trazer isso para a política para dar maior clareza e 

visibilidade ao processo e para mostrar tudo o que está sendo feito. 

 De uma forma ou de outra, sabemos que os Municípios, mal ou bem, socorrem 

as pessoas nos seus momentos de vulnerabilidade, com a ajuda, por exemplo, do Corpo de 

Bombeiros ou da Polícia. É preciso agir de alguma forma. O auxílio-natalidade não tem um apelo 

muito grande. De alguma forma, as famílias enterram seus mortos. 

 É preciso dizer que, de um certo ponto de vista, a lei busca trazer para dentro da 

política coisas que acontecem de maneira pouco visível; às vezes, há um certo clientelismo. Essa 

é uma questão colocada aqui. 

 Quando estudamos um pouco esse assunto, preocupamo-nos em dizer que isso 

existe de alguma maneira. A Prefeitura tem um serviço funerário ou um programa de clube de 

mães, que fornece, por exemplo, o enxoval para o bebê. 

 Qual foi o avanço disso? Esse benefício, quando inserido na lei, passa a ser um 

direito e, enquanto direito, proporciona uma garantia de atendimento. Em outras palavras, se 

preciso desse benefício, não vou pedir um favor; sabendo que tenho direito a esse benefício, vou 

pedir o que me é de direito. A segunda vantagem é poder ter a garantia do direito e a certeza do 
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atendimento. Não se pode chegar a um balcão de atendimento e o funcionário dizer que não há 

dinheiro, que se deve voltar num outro dia. Essa é uma garantia que deve ser estabelecida na lei. 

 Outra coisa que deve ser feita é dar visibilidade ao processo e trabalhar um 

pouco essas ações feitas e esses benefícios, no sentido de avançar nessa questão. 

 Essa é uma das preocupações. Há uma certa angústia, porque o CNAS não vai 

regulamentar isso e simplesmente trazer para dentro da política o serviço de atendimento no 

momento de um sepultamento ocorrido num Município. 

 Há uma outra discussão: necessariamente, o auxílio por morte cobre apenas as 

despesas com sepultamento? Essa é a compreensão que se tem, não é? Esse benefício serve 

apenas para comprar o caixão? Às vezes, a Prefeitura tem um convênio com a funerária que faz 

os caixões. Somente isso basta? Temos que regulamentar o que existe muito por baixo ou temos 

que colocar isso na lei como uma proteção? 

 Há uma perspectiva de algum tipo de avanço ou de melhoria nessa proteção a 

essas pessoas que passam por contingências de vulnerabilidade. 

 Achei importante trazer aqui essa discussão de fundo. Já houve uma discussão 

anterior sobre essa questão. 

 Penso que a questão do financiamento é a que gera maior polêmica nessa área. 

Quem paga essa conta? Há uma discussão de que esses benefícios existiram, com outro corte, 

num certo âmbito da Previdência Social. Institui-se a Lei Orgânica de Assistência Social, e esses 

benefícios saíram do âmbito da Previdência. De fato, esses benefícios estavam no âmbito da 

Previdência, mas eram benefícios especiais, pois eram não-contributivos. Esses benefícios 

vieram para a Assistência. O Governo Federal era quem pagava essa conta e a transferia para os 

Municípios. 

 Penso que poderá haver convergências e um consenso em torno de algumas 

questões de fundo, de alguns princípios. Poderemos ter uma compreensão disso. Mas penso 

que, de fato, o debate será feito em torno dessa questão do financiamento. 

 Eu gostaria de dizer para os novos Conselheiros que uma das preocupações do 

CNAS é a de que não se deve fazer uma resolução que não será cumprida. Não adianta assinar 

um papel e entregá-lo para os Municípios.  
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 Achamos importante ampliar essa discussão. Não se pode regulamentar isso de 

qualquer jeito, sem que seja feito um debate ou algum tipo de pacto, de acordo ou de negociação; 

do contrário, a resolução não é cumprida. 

 Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, para que, amanhã, 

possamos contribuir na discussão. 

 A proposta é que seja aberto esse debate amanhã, para que sejam buscadas 

algumas alternativas para sairmos dessa situação. 

  

 SOLANGE BOMENTRE - Eu gostaria de fazer uma pergunta. 

 A minuta da resolução está mencionando os benefícios subsidiários para a 

criança. Num outro material que recebi há algum tempo, falava-se de uma proposta de 

regulamentação dos benefícios. Justamente no § 3º daquele art. 22, tratava-se do benefício 

concedido às crianças. A lei determina que sejam concedidos 25% do salário mínimo para cada 

criança com idade até seis anos. Havia uma proposta no sentido de que esse percentual 

passasse para 50% do salário mínimo para cada criança com idade até doze anos. É isso 

mesmo? 

 É dito que esse benefício está em estudo e será matéria de posterior resolução. 

Mas qual é a proposta que ficou acertada? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Ficou determinado que essa proposta 

seria decidida em plenário. Existem duas propostas: numa delas, o benefício seria de um quarto 

do salário mínimo para crianças com idade até cinco anos; e na outra, o benefício seria de 

metade do salário mínimo para crianças com idade até doze anos. Teremos que definir qual 

dessas duas propostas iremos adotar. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Essas duas propostas foram feitas por parte deste 

Conselho? 

 



 

 12 de 196 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não. Daqui do Conselho, não. Essas 

duas propostas foram um resultado do que o Conselho já acumulou. O Grupo de Trabalho da 

LOAS está trazendo isso como proposta de discussão. Temos que definir isso hoje. Inclusive, 

poderá ser apresentada uma proposta alternativa ou poderão ser mantidas aquelas duas 

propostas. Amanhã, levaremos essa questão para a reunião ampliada. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Parece-me que um benefício recebido por doze anos 

não é um benefício eventual. Eventualmente, até os doze anos de idade, a criança terá direito a 

receber o benefício de 50% do salário mínimo? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Há controvérsias sobre isso. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Para uma família que tem uma renda per capita de 

menos de um quarto do salário mínimo, passará a ser um bom negócio ter um filho, porque essa 

família irá receber 50% do salário mínimo para cada filho que nascer. Esse benefício estimulará 

essas famílias a terem filhos. Ou não? Parece-me que isso irá ocorrer. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Há controvérsias. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Se a pessoa pertence a uma família que ganha um 

quarto do salário mínimo, conceder-lhe o benefício de um salário mínimo durante o período de 

quatro meses após o parto servirá de estímulo para que essa pessoa tenha mais filhos. Isso é 

mais do que evidente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira ainda quer falar mais 

alguma coisa? 
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 SOLANGE BOMENTRE - Vocês disseram que o IPEA está fazendo um estudo 

sobre o impacto da concessão desses benefícios, não é? Realmente, essa questão deve gerar 

um grande impacto. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu gostaria de prestar um esclarecimento. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Estou inscrita. Eu gostaria de falar, 

Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima e também a Aninha 

haviam pedido a palavra anteriormente. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Com relação às duas propostas 

anteriores, sobre a questão da idade da criança de até cinco anos ou até doze anos, penso que 

você tem uma certa razão. Acho até que, talvez - isto já foi discutido no próprio CNAS em 

reuniões anteriores -, esse benefício passe a ser um benefício de prestação continuada mesmo, 

desde que a criança é a prioridade primeira. Temos que manter a criança. Podemos discutir se 

isso é necessário, passando esse benefício a ser um benefício de prestação continuada. 

 Mas, quanto à questão de o auxílio-natalidade fortalecer o aumento da 

natalidade na faixa mais pobre da população, penso que é um erro histórico acharmos que as 

pessoas pobres são diferentes das outras pessoas. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Não. Não penso dessa forma. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não estou dizendo que você está 

achando isso. Estou dizendo que esse é um erro histórico. Há muito tempo, levanta-se essa 

questão. 
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 Mas pergunto: o fato de termos direito a quatro meses de licença-maternidade, 

recebendo um salário, faz com que haja um aumento da natalidade? Isso faz com que as 

pessoas de classe média tenham muitos filhos? Não. 

 Você não foi a primeira pessoa que levantou essa questão. Sempre ouvimos 

isso. Provavelmente, amanhã, na reunião, iremos ouvir isso. Penso que temos que tentar 

aprofundar essa questão. 

 Não estou querendo polemizar essa questão, que não foi levantada somente 

agora; essa é uma questão que já vem sendo levantada há muito tempo. Por acaso, abordou-se 

essa questão neste momento, mas a mesma já havia sido levantada. 

 Penso que as pessoas pobres têm direito a esse benefício. A Ana Lígia foi 

brilhante ao colocar o porquê de estarmos abordando essa discussão. Trata-se de questões que 

já foram feitas. Agora, estamos querendo transformar isso em um direito de cidadania, já que a 

Lei Orgânica da Assistência Social, como política, e a própria Seguridade Social, visa a ampliar o 

conceito de cidadania. 

 Esses direitos servem para isso. Uma cidadã que não é pobre tem direito a 

quatro meses de licença-maternidade, recebendo salário integral, o que penso ser justo. 

Inclusive, uma pessoa, ao adotar um filho, tem direito a esses quatro meses de licença. 

 Veja bem: no caso de que estamos tratando, uma criança entra numa família 

que tem uma renda igual a um quarto do salário mínimo. Essas pessoas não são nem pobres, 

mas sim miseráveis. Nasce mais uma criança nessa família, que não tem o direito de receber um 

auxílio-natalidade?   E depois dos quatro meses? O que a família fará para sustentar os outros 

filhos? Com isso, surgem todos os outros problemas que foram colocados. 

 A Constituição estabelece esses quatro meses de licença para uma determinada 

faixa da sociedade. Isso não é estabelecido para a faixa mais pobre da sociedade, mas a Lei 

Orgânica abre espaço para que isso ocorra. 

 No caso das aspirações, há toda uma luta das mulheres organizadas no sentido 

da emancipação da mulher, para que a esta seja garantido um número mínimo de benefícios. 

Penso que, para essa faixa da população, o mínimo que podemos garantir é a concessão de um 

salário mínimo na época em que nasce uma criança. 
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 SOLANGE BOMENTRE - Eu estava conversando com a Conselheira Sônia, que 

fez uma observação. Você está colocando a seguinte questão: a classe média ou as pessoas que 

estão no mercado formal de trabalho têm direito a receber o salário integral durante o período de 

quatro meses depois do parto, e isso não implica em um estímulo à natalidade? Isso ocorre, 

porque não se está alterando a sua renda nesse período. Mas, no caso de uma pessoa que não 

tem essa renda, evidentemente, essa seria uma oportunidade de recebê-la durante quatro meses. 

Penso que isso é óbvio. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Aninha. Depois, 

concederei a palavra à Ana Lígia e à Irmã Rita. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Já fui contemplada com o que a Fátima falou. 

Colega, fico triste quando escuto um argumento desse tipo. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Pelo lado humanista, isso é muito bonito. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Não estou falando somente do ponto de vista 

humanístico, mas também do ponto de vista do direito, do respeito às pessoas. Faltam-me 

palavras! Se fosse assim, as feiras que o Presidente Fernando Henrique vem distribuindo e 

outros programas que estão sendo feitos pelo Comunidade Solidária estariam incentivando as 

pessoas pobres a terem um número maior de filhos. 

 Sabemos da fragilidade da mulher após o parto. Estou falando não só a respeito 

da mulher, como também da criança, que tem o direito de ser amamentada. Não podemos dizer 

que somos contrários a um benefício porque o mesmo vai estimular a natalidade. Pelo contrário, 

teríamos que lutar para que um maior número de mulheres tivesse o direito de gozar da licença-

maternidade. 

 Se considerarmos que esse benefício vai aumentar a natalidade, estaremos 

desprezando alguns estudos que estão sendo feitos e não estaremos trabalhando no processo de 
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conscientização. É lamentável deixarmos a questão de princípios e de direito de lado e 

imaginarmos que o pobre é desonesto por natureza. Não penso assim. 

 Nessa questão de princípios, para mim, é difícil concordar com o que a 

Conselheira colocou. Isso mostra uma total falta de conhecimento da realidade deste País. Para 

quem fica em Brasília, é muito fácil defender determinadas coisas. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Conselheira Ana 

Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Quanto ao que a Solange disse sobre o benefício eventual 

e o benefício de prestação continuada, deve ser feito um esclarecimento. 

 É preciso entender que essa lei foi elaborada de forma coerente. Essa lei tinha 

começo, meio e fim. Sempre se diz que uma lei é um documento jurídico e político; uma lei não é 

um documento somente jurídico. No Congresso, face à pressão e à tensão de forças ali 

colocadas, pode ser mudada uma matéria, às vezes com questões que até fogem do princípio e 

do contexto estabelecidos no início dessa discussão da lei. Nesse sentido, conceitualmente, do 

ponto de vista de princípio, a lei é perfeita no sentido da garantia do direito. Quando a lei pega o 

corte de renda, a mesma cai na indigência e é vergonhosa. Com isso, vocês podem verificar a 

contradição existente na lei. 

 O benefício subsidiário à criança, na proposta original - digo isto como alguém 

que participou da elaboração da lei, mas não da forma como esta ficou -, estava previsto 

juntamente com o benefício de prestação continuada. Esse benefício não era um benefício 

eventual, como você própria colocou. Não se tratava de uma eventualidade. A compreensão 

conceitual daquele benefício seria a de uma prestação continuada. Mas, nas discussões políticas, 

no embate de forças, esse benefício passou a ser abordado juntamente com os benefícios 

eventuais. Você pode verificar que esses benefícios eventuais são um reflexo daquilo que ocorre 

no Congresso. Você elabora uma lei, na tentativa de regulamentar o Direito Constitucional, e, 

depois, são o caixa e o dinheiro que mandam. Com isso, como o caixa é que manda, o corte de 

renda ficou fixado como sendo aquele. E aí começam a colocar a palavra "poderão" na lei, o que 
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acho ridículo. O capítulo que trata dos benefícios eventuais está repleto da palavra "poderão", o 

que não obriga nada a ninguém. Isso não existe em lei. Isso é um absurdo. Peguem o art. 22 

para ver... 

 A negociação da Relatora, Deputada Fátima Pelaes, é feita no sentido de que, 

se não for colocada a palavra "poderão", a turma não vota. Com isso, coloca-se a palavra 

"poderão", que não significa nada. A palavra "poderão" é letra morta, não é doutor? 

 Em uma de suas músicas, o cantor Chico César diz que "dar esmola vicia o 

cidadão"; penso que não é essa a questão de fundo. A questão de fundo aí colocada é que há um 

direito constitucional, no sentido de que, a partir de um certo momento, é dever do Estado dar 

proteção a determinados segmentos. Se isso vicia ou não o cidadão é uma outra discussão. As 

pessoas, que estão naquela situação, têm o direito de receber aquele benefício. É um dever do 

Estado conceder-lhes esse benefício. O que fizemos foi regulamentar esse direito constitucional. 

Não se trata de nenhuma dádiva. 

 Se isso vicia a população por que o Estado não tem um programa de empregos 

ou não tem outros programas, está configurado um problema. Então, vamos discutir as questões 

de fundo e as causas da pobreza estrutural deste País. Mas a assistência deve ser prestada a 

quem dela necessitar, independente de viciar ou não a população. A lei regulamentou esse 

direito. 

 Se ainda fôssemos discutir o mérito dessa questão, verificaríamos que não há 

absolutamente evidências empíricas ou dados que confirmem determinados vícios. Do contrário, 

o Programa de Garantia de Renda Mínima, criado pelo Senador Eduardo Suplicy, não contaria 

com o apoio de um segmento do Governo; esse é um programa muito mais amplo do que o que 

estamos tratando. O Programa Bolsa-Escola, por exemplo, "virou uma coqueluche". Estão sendo 

instituídos programas de renda mínima em mais de cem Municípios. 

 Essa discussão de renda mínima está sendo feita, até exigindo algumas 

contrapartidas. O Programa da Bolsa-Escola exige uma contrapartida. Essa é uma outra 

discussão. A assistência não-contributiva, a rigor, não exigiria contribuição nenhuma, mas estão 

sendo impostas algumas contrapartidas, como a de deixar a criança na escola. 
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 Essa é uma discussão muito polêmica. Mas se tem avançado nessa questão da 

renda mínima. A rigor, não existe um consenso em torno dessa história de que esse tipo de 

benefício vai incentivar o aumento da natalidade. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Irmã Rita. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Presidente, eu gostaria de falar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou inscrevê-la. A Irmã Rita já havia 

pedido a palavra anteriormente. 

 

 IRMÃ RITA - Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes 

aqui. Boa tarde! 

 Vou contar uma pequena passagem, para que sirva de reflexão para todos nós. 

 Em fevereiro deste ano, atendi a uma paciente que chegou ao hospital. Essa 

paciente se queixava de dor abdominal e de sangramento. Pedi que a enfermeira a levasse para 

um quarto. Como a paciente estava sem higiene corporal, pedi que a enfermeira lhe desse um 

banho. Imediatamente, fiz o seu atendimento. Depois de examiná-la, pude verificar que ela 

possuía uma sacola muito pesada. Eu peguei a sacola e a deixei aos pés da cama. Eu perguntei 

para aquela senhora se ela tinha uma roupa para vestir. Ela me disse que não. A enfermeira 

disse que, talvez, houvesse uma roupa dentro da sacola. Quando abri a sacola, para a minha 

grande surpresa, dentro dela, havia uma criança morta, que pesava quatro quilos e cem gramas. 

 De vez em quando, falar é bom, mas se deparar com a realidade é melhor para 

entender esse tipo de situação. Naquele momento, aquela mulher agia como se nada tivesse 

acontecido com ela. Foi um choque muito grande. Vocês podem imaginar isso. Vocês devem ser 

pais ou mães e, mais do que tudo, gente. 

 Neste País, isso está acontecendo constantemente. Infelizmente, tive que levar 

o corpo daquela criança para o IML. A criança foi morta por asfixia. A resposta da mãe foi a 

seguinte: "Já tenho três filhos. Não consigo tomar conta de mais um". 
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 Nunca gerei um filho fisicamente, mas acredito que já gerei muitos filhos pelo 

amor. Penso que um filho é fruto de amor e de vida. Todos têm direito a amar e a ter um filho. As 

condições sociais em que acontecem coisas desse tipo são adversas e, às vezes, não dependem 

de nós. 

 Parece-me que cabe uma reflexão não somente sobre o quantidade de dinheiro 

que se vai dar, mas também sobre a maneira de preparar isso. A questão da maternidade é séria. 

Pode-se contabilizar quantas cestas básicas podem ser compradas com R$100,00 e perceber, 

por meio da ciência, a quantidade necessária de proteínas que uma gestante deve ingerir para 

gerar um filho com saúde. Sabemos que o futuro dessa criança - a adolescência, a pré-

adolescência e o ser adulto - depende disso. Tudo o que se fizer ainda é pouco, apesar de 

sabermos que o nosso País é pobre. 

 Eu gostaria de pedir desculpas. Não estou te acusando. Penso que você tem 

razão ao fazer a sua colocação. Penso até que a sua colocação é feliz, porque nos faz refletir. 

 Mas me preocupa uma questão que foi colocada pela Conselheira Ana Lígia. 

Existem programas de assistência - a Conselheira Ana Lígia disse muito bem - que oferecem às 

mães o enxoval do bebê. Será que temos pensado também em formar essas mães 

profissionalmente, dependendo da capacidade de cada uma, durante os dois primeiros bimestres 

da gestação, isto é, quando elas necessitam? 

 Encontramos mães gestantes totalmente afrontadas, com dificuldade até 

mesmo de entender a concepção da gestação e o que aconteceu com o seu próprio corpo. Essas 

mães desconhecem os fenômenos que trazem mudanças fisiológicas, psicológicas e 

psicossociais na sua vida e, conseqüentemente, na vida dos seus filhos. 

 Não precisamos ir longe. Hoje, com raras exceções, se perguntarmos a uma 

moça que está cursando o 2º grau qual é a diferença entre fluxo menstrual e ciclo menstrual, a 

mesma não saberá responder a esse questionamento. Elas não conhecem o próprio corpo. Isso 

ocorre na classe média, com pessoas que têm condições de cursar o 2º grau. Imaginem o que 

ocorre no interior, em locais pobres! 

 O problema é muito sério e envolve muita coisa. Essa questão envolve 

emoções, ações e vida. 
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 Acredito que é muito bom que os senhores compartilhem desta oportunidade de 

fazer mudanças sociais. Isso está "doendo" fundo na vida do povo. Talvez, alguns possam dizer: 

"A senhora está falando bonito, porque é freira". Não é só por isso que estou tratando dessas 

questões aqui. Convivo com o povo pobre. Sou nordestina. Não quero dizer que o nordestino é 

miserável, mas que somos selecionados pelo próprio meio. 

 Preocupo-me com a questão da concessão desses benefícios à mãe gestante, 

em determinadas instituições, municípios ou organismos, sem que seja feita uma preparação 

dessa mãe para o futuro, sem que essa mãe compreenda a sua vida. Com essa preparação, a 

mãe poderia participar ativamente da renda familiar. Em determinadas regiões, isso é muito bem 

aplicado. Por exemplo, no Nordeste, toda mulher sabe fazer um croché e pode ajudar a família. 

Por que isso não pode acontecer nos demais Estados? Por que essa ajuda continuada não 

poderia também ser um fator educativo na vida das mães? 

 Parece-me que precisamos encarar a realidade e colocar, à luz dessa realidade, 

o que a lei trará de benefícios para essas pessoas, considerando apenas a dignidade humana, a 

recuperação do ser humano. Se não houver mães sadias, que tenham uma gestação sadia, com 

certeza, no futuro, só existirão "trombadinhas". Desculpem-me a expressão. 

 Não falo só com o poder da fé, mas também com o poder da ciência. Sou 

obstetra. Por isso, estou falando assim. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda estão inscritos para falar a Fátima, 

o Célio, a Solange e a Eurídice. 

 Penso que teremos que fixar um tempo para discutirmos esse primeiro assunto, 

porque ainda há mais dois assuntos a serem tratados hoje. Como a nossa reunião termina às 18 

horas, penso que ainda podemos debater esse assunto por mais algum tempo, porque estão 

sendo abordadas questões conceituais muito importantes, que nos ajudarão a fixar um 

posicionamento dentro do CNAS. 

 A Irmã Rita colocou, com muita propriedade, essa questão, não só sob o ponto 

de vista da sua profissão - ela é médica -, como também do ponto de vista humanístico. 
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 Acredito que os Conselheiros estão refletindo sobre todos esses aspectos. É 

isso que nos leva a preparar um documento. Mas temos que fazer um documento viável. Não 

adianta elaborarmos um documento que será levado à reunião de amanhã e poderá ser criticado 

devido a alguns princípios. 

 Aqui se fala em família mononuclear. A Conselheira Ana Lígia não teceu 

comentários sobre isso, mas, hoje pela manhã, tivemos um contato com o INSS. Inclusive, 

distribuí na reunião a ementa de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade; eu a trouxe aqui e vou 

distribuí-la aos Conselheiros. Essa Ação Direta de Inconstitucionalidade questiona exatamente 

esse conceito de família mononuclear conforme a LOAS apresenta. O conceito constitucional é o 

da família consangüínea, com exceção da hipótese de ligação do homem com a mulher, do 

companheiro com a companheira, ligação esta que também é reconhecida como família. Isso é 

constitucional. Mas essa família mononuclear estava indefinida. Essa medida provisória, que foi 

lançada agora e que também será objeto de discussão nossa, adapta esse conceito ao art. 16 da 

Lei nº 8.212, na qual se pretendeu regulamentar esse assunto na área da Seguridade Social. 

 No art. 16 da Lei nº 8.212, de 1991, estava inserido esse conceito. Hoje, 

estávamos discutindo o que era exatamente esse conceito. Estamos falando em família e em 

unidade mononuclear. O Conselheiro Vando já até mencionou isso. Vocês podem dar uma olhada 

nessa ementa. Há mais cópias aqui. Essa é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade do 

Procurador-Geral da República, que questionou exatamente essa questão. 

 Isso teria que ser mudado, porque, dessa forma, teria direito ao auxílio-

natalidade uma família que não é constitucional. Isso não pode vigorar. Vai ter que ser feito um 

acerto. Mas esse é um problema jurídico, que pode ser contornado. Infelizmente, os advogados 

do Ministério não comentaram esse assunto, porque essa nova edição da medida provisória não 

havia sido lançada ainda. Depois que a mesma foi colocada, o assunto foi levantado aqui. Essa é 

uma outra questão a ser discutida. 

 Há opiniões de que a família pobre não é uma família consangüínea. O 

problema é que há uma determinação expressa na Constituição. Estamos dentro de um Estado 

democrático de direito, onde o direito é a Constituição. É difícil tratar desse assunto, porque o 

mesmo esbarra na organização do Estado. 
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 Vamos continuar a discutir esse assunto por mais alguns minutos. Fiz essa 

intervenção exatamente para dar essa informação a vocês. 

 Vamos ouvir novamente a Conselheira Fátima, que está inscrita. Depois, 

concederei a palavra ao Conselheiro Célio. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A respeito do que foi levantado pela 

Solange, penso que foram dadas as explicações necessárias para que haja uma avaliação por 

parte do Conselho. 

 Eu gostaria de falar sobre outras questões. Penso que temos que nos debruçar 

sobre questões que estão pendentes. Amanhã, definiremos o nosso posicionamento sobre a 

questão dos benefícios eventuais conforme está na LOAS e sobre algumas questões que, como 

sabemos, representam problemas que teremos que resolver a curto e médio prazos. O CNAS não 

pode se negar a isso. 

 Primeiramente, eu gostaria de tratar da questão da renda. Realmente, o auxílio-

natalidade e o auxílio-funeral seriam concedidos apenas a quem recebe um quarto do salário 

mínimo, ou seja, aos miseráveis. Às vezes, os pobres, que não têm condições de sobreviver, não 

chegam a receber um quarto do salário mínimo. Nesses casos, quando morre o chefe de família, 

esta fica muito mais empobrecida. Com isso, como essa família poderá pagar um caixão? Essa 

família dependerá novamente da filantropia e não do direito. Isso já foi colocado aqui. A todo 

momento, temos que recordar isso, até para que isso fique gravado em nossas mentes. 

 Se um chefe de família morre, a sua família pode ficar na miséria, ainda mais 

quando a mulher não exerce nenhuma atividade e quando há, por exemplo, cinco filhos menores. 

Como isso poderá ser solucionado? Pode-se dizer que, nesses momentos, sempre aparece 

alguém para ajudar a arrumar o enterro. Isso ocorre como filantropia e não como direito. O que 

queremos é que isso se torne um direito. Temos que discutir essa questão. 

 Uma outra questão é a de que o Governo Federal não está participando de um 

benefício que é eventual, mas também sistemático. Se morre e se nasce sistematicamente neste 

País. Se verificarmos quantas pessoas nasceram e quantas morreram neste momento, 

provavelmente ficaremos perplexos. E, na faixa de pobreza que se coloca, morrem muito mais 
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pessoas. Como dizia João Cabral de Melo Neto, na sua obra "Morte e Vida Severina", as mortes, 

nessa faixa da população, são mais freqüentes. Entre os miseráveis e os pobres, não só a morte, 

como também o nascimento, talvez por falta de orientação, são mais freqüentes. 

 Como o Governo Federal pode se omitir nessa questão e não liberar recursos 

para um benefício desse porte? 

 Para que fosse aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social, como bem disse 

a Ana - na época, havia muitos problemas nos Ministérios da área econômica -, muitas coisas 

foram vedadas. Com isso, não se discutiram essa faixa salarial e essas questões da não-

participação do Governo Federal. O CNAS tem que reverter isso. 

 Há uma questão fundamental, a respeito da qual estamos sendo cobrados. Na 

LOAS, é abordada a questão dos benefícios eventuais, que precisam ser discutidos e 

viabilizados. 

 É pena que aqui não esteja presente nenhum representante dos Estados e dos 

Municípios. Mas me parece que, pelo fato de o Governo Federal não ter colaborado com uma 

parte desse financiamento, está havendo uma certa recusa. Temos que mostrar para os Estados 

e para os Municípios que, enquanto não for mudada a lei, os mesmos terão que assumir essa 

responsabilidade. Os Estados e os Municípios deverão colaborar com recursos próprios, porque 

os recursos não podem vir somente da União. Com a descentralização, é necessário haver 

recursos da União, dos Estados e dos Municípios. Já não existem os recursos da União, mesmo 

que isso tenha sido um erro; não vou entrar no mérito da questão. Mas os Estados e Municípios 

terão que fazer isso. 

 A Ana Lígia disse que os Estados e Municípios já vêm fazendo isso, só que 

agora deverão fazê-lo como um direito e com uma melhor qualidade. Em muitos Municípios, 

funciona aquela história do caixão com fundo falso; coloca-se o corpo na cova, e se aproveita o 

caixão para enterrar dois mil mortos. Usa-se o caixão até que o mesmo acabe. Como morrem 

muitas pessoas, falei em dois mil mortos; pode até ser que eu esteja sendo muito boazinha. 

 Sobre a questão dos critérios e dos prazos, quero dizer que há o critério de se 

conceder um salário mínimo para as mães nos quatro meses após o parto. Penso que essa 
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determinação da Constituição é uma conquista das mulheres. Quem não é pobre tem esse 

direito. Por que o pobre também não pode ter esse direito? 

 Quanto ao prazo de 180 dias, pode-se levantar o argumento de que o Governo 

Federal não pode intervir nos Estados e nos Municípios. Isso depende dos orçamentos dos 

Estados e dos Municípios. Isso não fere o princípio federativo, mesmo porque, na 

descentralização - volto a insistir -, Estados e Municípios também participam da questão da 

financeira. Ninguém vai dizer que aqueles Municípios que não têm condições devem contribuir 

imediatamente. Mas, criando-se os critérios e estudando-se os prazos, pode-se analisar melhor 

como viabilizar esse financiamento. 

 Deve haver uma meta para tudo. Sem metas, sem critérios, sem finalidade, 

vamos cair na mesmice; vamos realizar uma reunião amanhã, e tudo ficará como está. Penso que 

o pouco que avançarmos amanhã será muito para quem não tinha nada até agora. Essa questão 

é fundamental. 

 Por fim, quero dizer que, sem dúvida alguma, se verificarmos o critério de um 

quarto do salário mínimo; a questão do não financiamento por parte do Governo Federal; a 

questão de os próprios Estados e Municípios estarem com problemas de, na prática, fazerem 

como direito aquilo que já vêm fazendo como benesse; a questão dos prazos; a questão da não 

interferência do Governo Federal, que interfere quando diz que não vai liberar os recursos que 

poderiam ser liberados, vamos perceber que, para tudo isso, há um nome: o financiamento da 

Assistência Social. Nesse financiamento, ainda não há o benefício da prestação continuada, que, 

com certeza, será cortado. Futuramente, os financiamentos serão muito menores do que os que o 

próprio Orçamento propõe. 

 Todas essas questões, que já estamos cansados de conhecer, estão influindo 

no nosso posicionamento sobre a questão dos benefícios eventuais. 

A própria questão da família mononuclear, da família consangüínea, é mais 

séria entre aqueles que são mais pobres, entre os miseráveis. Isso influi de uma forma geral. 

Teríamos que discutir essa questão do conceito de família de uma forma geral. 

 Temos que tentar romper com essa questão financeira. O Ministério da Fazenda 

está representado aqui e pode posicionar-se com relação a isso. 
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 Quando falamos que a Assistência Social não é contributiva, mas faz parte da 

Seguridade exatamente para garantir a cidadania, temos que saber que o problema não é esse. 

Se há oito bilhões - quisera Deus! - para serem aplicados, temos que saber quais são as 

necessidades da população, que está sendo penalizada, apesar de não ter responsabilidade 

alguma sobre essa questão. Precisamos saber quanto vamos gastar nessa área e não o 

contrário. 

 Essa é a proposta mais conseqüente que poderíamos fazer. Recursos existem e 

devem ser bem aplicados, visando principalmente a resolver os nossos problemas e não 

problemas externos, como o pagamento de dívidas externas. 

 Essas questões, que nos são colocadas hoje, têm que ficar bem esclarecidas, 

porque, às vezes, são feitos questionamentos em termos financeiros e não em termos de 

conceitos ou de necessidades, como disse muito bem a Irmã Rita. A própria mídia está 

divulgando amplamente isso. Não precisamos ficar batendo nessa tecla, porque essa questão é 

muito conhecida. 

 Eu não queria me estender muito, mas gostaria de dizer que, por outro lado, 

esse problema referente aos benefícios eventuais vem-se arrastando há muito tempo. O CNAS 

tem a obrigação de tentar regulamentar esse benefício. Essa é uma necessidade. A não 

regulamentação desse benefício está gerando problemas. Também as pessoas que virão para a 

reunião de amanhã estão muito ansiosas e, talvez, estejam esperando de nós muito mais do que 

podemos dar. 

 É preciso haver um grande esforço para tentarmos dar respostas de consenso, 

se possível amanhã. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra ao Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Peço licença ao Plenário para não retornar à 

questão da legitimidade do benefício. Considero que este Conselho parte da legitimidade da Lei 

Orgânica de Assistência Social, que institui, como um direito do cidadão, esses benefícios. 

Portanto, não é essa a nossa preocupação. 
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 No meu entendimento, a nossa preocupação diz respeito à forma com que 

vamos operacionalizar esse benefício. Toda pessoa terá direito a recebê-lo; não devemos mais 

investir nosso tempo nessa questão. 

 Nesse sentido, considero que o impasse existente hoje em termos de decisões, 

tanto em função dos estudos que são necessários, quanto da definição política de quem vai arcar 

com o financiamento desse benefício, não suspende, de forma alguma, o direito de o cidadão 

recebê-lo. Esse direito é líquido e certo. O impasse só prorroga uma dívida social que este País já 

tem para com essas pessoas que não têm condições de prover dignamente o seu sustento. 

Estamos falando de pessoas cuja renda é inferior a um quarto do salário mínimo e, portanto, 

estão muito aquém de qualquer condição de dignidade, como bem falou a Irmã Rita. 

 Todos sabemos que a descentralização, inserida tanto na Constituição, quanto 

na Lei Orgânica da Assistência Social, está colocada muito mais em termos de incumbências do 

que de receitas. Os Estados e os Municípios têm dificuldade de arcar com suas 

responsabilidades, parte por falta de uma maior competência administrativa de muitos 

administradores municipais e estaduais que têm dificuldades em estabelecer prioridades na área 

social e parte pela escassez de receitas nesses âmbitos da Administração Pública. 

 Nesse sentido, considerar que a União tem que arcar com uma parte do custeio 

desse benefício não significa isentar os Estados e os Municípios, que terão que devolver parte do 

que já lhes é devido, se considerado o princípio da descentralização. 

 Também nessa direção, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito do § 3º do 

art. 23 da LOAS. Peço licença para ler o que diz esse parágrafo: "O Conselho Nacional de 

Assistência Social, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele 

participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das três esferas de 

Governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de 25% do salário mínimo para cada 

criança de até seis anos de idade, nos termos da renda mensal familiar estabelecida no caput". 

 Ora, esse parágrafo está-se referindo a um novo benefício; novo em relação ao 

auxílio-funeral e ao auxílio-natalidade. Entretanto, mais do que se referir a esse benefício que 

deverá ser regulamentado pelo CNAS, esse parágrafo - parece-me que é relevante considerar 

isto - elenca como esferas de Governo que deverão ser estudadas pelo CNAS, na medida em 
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que este vier a regulamentar esse benefício, as três esferas e não somente os Estados e os 

Municípios. 

 Quando essa legislação diz que este Conselho tem que verificar a 

disponibilidade orçamentária das três esferas, admite-se que a União também tem uma 

responsabilidade em relação ao custeio. Embora, no momento em que são definidas as 

responsabilidades de Estados e de Municípios, esteja claramente determinado que essas esferas 

deverão dispor de recursos para os benefícios eventuais, pode-se supor, a partir desse § 3º, que 

a União também deverá arcar com uma parte desse custeio. Caso contrário, este Conselho não 

precisaria verificar a disponibilidade orçamentária da União, senão apenas a de Estados e de 

Municípios. 

 Portanto, no meu entendimento, fica clara a obrigação de a União arcar com 

parte desse custeio, a partir desse § 3º e a partir do princípio da descentralização, que implica na 

responsabilidade das três esferas. Embora a implementação seja feita no âmbito municipal e 

estadual, as três esferas terão que assumir as suas responsabilidades. 

 Assim, entendo que, neste momento, a partir desse entendimento, resta-nos 

discutir a forma como a União, os Estados e os Municípios farão esse repasse e qual o percentual 

de responsabilidade de cada esfera nesse processo. 

 Entendo que a União, ao pensar na sua não responsabilidade, já parte de um 

recuo em termos de financiamento e não dá conta da implementação desse benefício com a 

qualidade e com a amplitude que o mesmo requer. 

 O custeio, da natalidade e do funeral, que antigamente era feito pela 

Previdência, contava com um custeio total da União. Penso   que   temos   que  partir  desse  

aspecto  e  não  da   não-responsabilidade da União. Por considerar que a pirâmide tributária dá à 

União a maior fatia de recursos públicos, também considero que a União deve arcar com a maior 

parcela desse custeio. Da mesma forma que os diversos convênios estabelecidos entre as 

esferas de Governo exigem um percentual inferior para Municípios e para Estados, entendo que o 

mesmo critério deve ser obedecido e que, portanto, a União deve arcar com a maior parcela. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Conselheira 

Solange. 

 

 SOLANGE BOMENTRE - Presidente, quero fazer uso da palavra somente por 

mais um minuto. 

 É a primeira vez que participo destas reuniões como Conselheira. Eu já havia 

participado das reuniões como suplente. 

 Penso que qualquer pessoa que lesse essa proposta teria feito as perguntas 

que fiz. Posso até estar atrapalhando a reunião, porque estou chegando aqui somente agora. 

Vocês já devem ter discutido bastante essas questões para já terem chegado a essas 

conclusões. 

 É surpreendente esse tipo de proposta. Fiz os meus questionamentos, e as 

pessoas que falaram depois de mim discorreram sobre a pobreza, sobre como as pessoas sofrem 

no Brasil. Evidentemente, sei de tudo isso. Nasci no Brasil e aqui moro. Conheço muito bem a 

realidade deste País e sei perfeitamente como a situação é complicada. Sei que aqui existe uma 

dívida social muito grande. Sei de tudo isso. Agora, sensibilizar-me como ser humano não traz 

avanço algum. Tenho sensibilidade para essas questões.  Penso que temos que nos esforçar 

para realizar coisas que sejam exeqüíveis. Essa questão é muito complicada. 

 A Ana Lígia disse que não há uma constatação de que dar esmola vicia. Nem 

vou usar o termo "esmola", porque não se trata disso. No Brasil, começou-se a ter essa 

compreensão de benefício social e de assistência social bem depois de outros países. Em outros 

países - evidentemente, as realidades são diferentes -, ao longo do tempo, foi implementada uma 

rede de benefícios sociais. Hoje em dia, depois de décadas em que o Estado era muito 

interventor e oferecia uma série de benefícios para a população, chegou-se à conclusão de que, 

com esse tipo de benefício social, não se consegue resolver os problemas das pessoas excluídas. 

Com isso, está havendo uma inversão nessa questão: estão sendo reduzidos esses benefícios 

sociais, sem contrapartida, e se está procurando fazer com que essas pessoas - por meio de uma 

política de geração de renda, de qualificação para o trabalho ou de outros tipos de programa - 
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entrem para o mercado de trabalho e obtenham a sua própria renda. Essa é uma tendência 

mundial. 

 Evidentemente, no Brasil, há problemas muito mais sérios. Aqui há uma faixa de 

pessoas excluídas e marginalizadas muito maior do que nos outros países. É completamente 

diferente. Mas dizer que esse tipo de coisa não foi testado não é verdade, porque, afinal de 

contas, alguns países, por muito tempo, concederam uma série de garantias para mães solteiras 

e para as pessoas pobres. Chegou-se à conclusão de que, com isso, a pessoa ficava na mesma 

situação. 

 É claro que os problemas sociais do Brasil são muito mais graves. É preciso 

fazermos um esforço para tentar minimizar isso. Mas também não se pode colocar isso dessa 

forma. Temos que pensar que esse tipo de coisa tem um impacto muito grande. Dependendo da 

proposta que for feita, haverá uma resistência tão grande no sentido de que a mesma não seja 

aplicada, que, no final, não haverá nenhum resultado. 

 Se formos discutir todas as mazelas sociais existentes neste País, vamos até 

chorar aqui. Estou aqui como representante do Ministério. Tenho que procurar verificar os 

aspectos que concernem ao Ministério que estou representando. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra a Dr.ª Eurídice. 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Eu apenas gostaria de reforçar a questão da 

exeqüibilidade das propostas, sobre a qual a Solange acabou de falar. 

 Os problemas são da maior gravidade e, muitas vezes, requerem uma solução 

imediata, mas temos que fazer propostas que possam ser exeqüíveis. Não estou dizendo quais 

os caminhos a serem seguidos, mas temos que assumir um compromisso com a exeqüibilidade. 

A pior coisa é a letra morta. No Brasil, há leis que são cumpridas e leis que não são cumpridas. 

Precisamos assumir o compromisso de não nos juntarmos a esse bloco que faz leis e propostas 

que não são cumpridas. A meu ver, estaríamos, com isso, reforçando o descaso para com essas 

questões e a convivência pacífica com esse estado de coisas. 
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 Por outro lado, sempre que propostas estão sendo analisadas no âmbito do 

Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, sempre que há um envolvimento de 

custos, um dado que conta muito no processo de análise e de aprovação é a questão da 

equivalência com o que está sendo desenvolvido em outros países que estão em situação 

sócioeconômica semelhante à nossa. Se pudermos agregar esse dado, o mesmo vai favorecer 

tanto o processo de convencimento do Congresso, quanto o processo de aprovação no âmbito do 

Executivo. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir o Conselheiro Vando, que 

abriu o debate. Ele fará um resumo final do assunto. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Essa não era a minha pretensão. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Presidente, eu apenas gostaria de fazer um 

esclarecimento antes de o Vando falar. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Quero dizer que essa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade não trata de família mononuclear. Essa ação questiona sobre a 

constitucionalidade do critério de um quarto do salário mínimo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. Leia a ementa. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mas essa ação não tem nada a ver com isso. 

Vou ler a ementa:  "Medida Liminar e Ação Direta de Inconstitucionalidade. O 

conceito de família é incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência, dado 

pelo § 3º do art. 20 da LOAS". 
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 O que está sendo dito aqui é que questionaram a constitucionalidade da fixação 

de um quarto do salário mínimo. Por unanimidade, disseram que não iriam declarar isso, porque 

se trata de norma de eficácia contida. Se isso é declarado inconstitucional, não se pode pagar 

nada, porque isso não fica regulamentado. Então, o Plenário do STF entendeu que deveria 

manter isso, porque senão ninguém receberia nada. 

 Desculpe-me, mas essa ação não trata desse conceito de família. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É preciso considerar que a liminar foi cassada, mesmo 

que isso não tenha sido julgado. Isso ainda não foi julgado. No início da reunião, foi distribuída 

uma outra ação, que é a de nº 873. Há duas ações que versam sobre esse mesmo assunto. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Esta ação se refere à questão do critério de 

um quarto do salário mínimo e não ao conceito de família. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Exatamente. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - A última medida provisória que modifica a 

LOAS, para o benefício de prestação continuada, estabelece o conceito de família. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A lei mudou. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Estou falando da Lei nº 8.213. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa medida provisória explicitou a lei. 

Esse conceito de família mononuclear... 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Esse conceito nem existia na lei. Essa 

medida instituiu na lei esse conceito, igual ao da Previdência Social. Há aqueles estratos em que 
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um exclui o outro. No primeiro, estão explicitados o companheiro, a companheira, cônjuges e 

filhos. Depois, vêm os outros. Trata-se do Conselho de Previdência Social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há algum tempo, solicitei ao Conselheiro 

Manoel que tentasse verificar quais eram os termos dessa ação, para que ficássemos 

esclarecidos a esse respeito. 

 Na ementa, fala-se em conceito de família, mas não sabemos se realmente essa 

questão foi colocada. Nessa ação, questiona-se o critério de um quarto do salário mínimo. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mas a questão é essa. A norma que está na 

Constituição é uma norma de eficácia contida, que precisa de regulamentação. O argumento é o 

de que, se se declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo da LOAS, o benefício não será 

mais pago. Com isso, o mal seria muito maior. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Mas eles ainda vão julgar o mérito dessa questão. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Eles ainda vão julgar o mérito da questão. 

Por enquanto, há somente uma liminar. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Presidente, fiquei com uma dúvida. Eu estava 

confundindo isso com o decreto, que reforça a lei. Mas a Lei nº 8.213 vai continuar valendo ou 

será mudado esse artigo? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não. Trata-se somente do conceito de 

família. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - A partir da data de publicação da medida 

provisória, será aplicado o conceito que está no art. 16 da Lei nº 8.213. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Este foi mudado. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Entendo que é para benefício de prestação 

continuada. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Mas esse benefício servirá para outras coisas. 

Isso é um absurdo, porque criaram um conceito de família, mas, na realidade, o que existe é uma 

outra história. As famílias mudaram muito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O art. 226 da Constituição diz o seguinte: 

 "Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

 § 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

 § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

 § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes". 

 Esse é o conceito que está na Constituição. Por isso, esse termo "família 

mononuclear", que está colocado na LOAS, precisa ser especificado. Realmente, precisamos 

definir isso. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Presidente, há dois tipos de família: a família 

normal e a família que tem renda inferior a um quarto do salário mínimo. Ninguém considera essa 

última família. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Há uma discussão sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos discutir essa questão mais 

adiante. Vamos voltar a discutir essa questão. 
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 Concedo a palavra ao Vando. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - A minha intenção não era fazer um resumo, mas, 

se for um resumo, será melhor ainda. 

 Temos a intenção de que a reunião de amanhã seja uma reunião de consulta. 

Com isso, não vamos abordar, nessa reunião, algo que já está concluído. Vamos continuar 

ouvindo as pessoas. Será a primeira vez em que haverá uma reunião ampliada para tratar 

especificamente dos benefícios eventuais. Duas palestrantes irão falar. Vamos ouvir a opinião dos 

Estados, dos Municípios e também do CNAS. 

 Entendo que, para opinarmos sobre algumas questões, é preciso haver uma 

mudança na lei. E este Conselho não tem a competência de mudar a lei. Se o Conselho quer 

estabelecer critérios e prazos, deverá fazê-lo com base na legislação atual, ainda que muitos de 

nós estejamos em desacordo em relação a algumas questões da lei. Mas não é possível esperar 

que a lei mude para propormos a mudança na questão dos benefícios eventuais. 

 Uma das questões polêmicas, que ficou para ser analisada posteriormente, é 

exatamente a história da criança. A Solange trouxe essa questão, e começou a polêmica. Isso é 

uma prova de que essa matéria é complicada. 

 Na última reunião, ficou decidido que isso teria que ser estudado mais 

profundamente, até para podermos saber qual seria o impacto disso. Na lei, é dito que o benefício 

será dado a crianças com idade até seis anos. Nós queríamos que essa idade mudasse para 

doze anos, mas, para isso, teríamos que alterar a lei, e isso não é da competência do CNAS. 

 Essa questão é extremamente complicada, como também é complicado - penso 

que a Solange colocou uma questão muito polêmica - dizer que é uma tendência mundial a 

questão da reinserção. Eu gostaria apenas de registrar que a tendência mundial é muito mais a 

do desemprego. As novas tecnologias estão fazendo com que haja um maior índice de 

desemprego. Como política compensatória, há a busca da reinserção do cidadão no emprego. É 

claro que não é possível discutir a questão da Assistência Social fora desse contexto. 
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 Como a política de assistência no Brasil começa a se estruturar nesse contexto 

de perdas de direito em todo o mundo, às vezes se confunde uma política de assistência com 

assistencialismo e não se entende a assistência como uma política de direito definida na lei. 

 Na própria LOAS, há um enfrentamento à pobreza. E, dentro da própria 

conceituação de assistência, há exatamente o que você colocou, que é a transferência das 

pessoas da situação de vulnerabilidade social para um patamar que lhes dê garantias. Essa é a 

reinserção. Mas a assistência tem que existir enquanto existem pessoas que não estão no 

mercado de trabalho ou não são atingidas por outras políticas públicas. A assistência traz essas 

pessoas para as outras políticas públicas, até para a política do próprio Ministério do Trabalho, do 

Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Trata-se de uma política específica. Essa é uma 

discussão muito longa que teremos que fazer mais adiante. 

 Enquanto vocês discutiam, duas pessoas me trouxeram algumas propostas para 

podermos sair desse impasse. Uma dessas propostas é a seguinte: onde está escrita a 

expressão "salário mínimo", já que a Constituição proíbe o efeito vinculante, poderiam ser 

colocados os valores. Foi dada uma sugestão para que, ao invés de se dizer "não menor que um 

salário mínimo", fosse colocado "não inferior a R$120,00". O reajuste seria igual ao dos 

benefícios de prestação continuada do Ministério da Previdência e Assistência Social; esses 

reajustes seriam feitos no mesmo período. Com isso, estaríamos desvinculando o salário mínimo 

e estabelecendo o valor do salário mínimo com o reajuste que é dado aos outros benefícios. Pelo 

que entendi, isso não é inconstitucional. 

 A outra sugestão diz respeito aos prazos. O prazo não seria dado no sentido de 

decisão, mas de sugestão, de recomendação. O CNAS recomendaria que fosse iniciado o 

pagamento até 180 dias, por exemplo. Poderíamos mudar o que diz o Item 4, que está na pág. 3, 

o qual ficaria da seguinte forma: "Do prazo para a efetivação dos benefícios eventuais. À 

concessão dos benefícios eventuais por natalidade ou morte, o CNAS recomenda os seguintes 

prazos...". Ao invés de se dizer "observará", poderíamos colocar a palavra "recomenda". Com 

isso, desaparece aquela idéia colocada no parecer da Consultoria Jurídica de que os prazos não 

podem ser inflexíveis. 
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 Sendo assim, deixando o texto nesse formato, amanhã poderá ser apresentada 

à Plenária a situação da minuta sobre os benefícios eventuais, com todas as dificuldades que 

conhecemos. Do contrário, não haverá nada para apresentar. Há muita polêmica. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Temos que dizer que essa minuta não é objeto de 

consenso, que a mesma não está concluída. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na realidade, o art. 22 nos dá a "chave" 

para a reunião de amanhã. No art. 22, é dito "ouvidas as representações dos Estados e dos 

Municípios". O Conselheiro Célio, com muita propriedade, lembrou isso aqui. Vamos ouvir as 

representações de Estados e Municípios sobre os benefícios eventuais. Vamos levar-lhes a 

sugestão apresentada pelo Conselheiro Vando, que poderia fazer essa modificação até amanhã. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - É preciso mudar apenas duas palavras. Não há 

dificuldade de se fazer isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Ana Lígia levantou algumas questões, 

mas não falou no microfone. Temos que dizer que o CNAS não chegou a um consenso sobre 

determinadas questões. Temos que colocar algumas posições levantadas aqui que são 

extremamente importantes, porque, com elas, poderemos demonstrar o porquê de não ter havido 

um consenso em torno de certas questões, como, por exemplo, a questão do financiamento 

federal, que não consta do processo, e a questão do critério de um quarto do salário mínimo. 

Todos nós sabemos disso. Mas temos que bater nessa tecla. "Água mole em pedra dura tanto 

bate até que fura". 

 Temos que colocar essas questões, com essas modificações. 

 Sempre discutimos sobre a questão do salário mínimo, mas nunca chegamos a 

um acordo. Penso que retirar a expressão "salário mínimo" e especificar o benefício no valor de 

R$120,00 é algo que o próprio Ministro considerou problemático. Se o salário mínimo está muito 

aquém do necessário, o benefício ficará muito mais aquém. 
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 Já que não vamos concluir essa discussão amanhã, poderíamos deixar essa 

questão em aberto ou, pelo menos, levantar as duas posições existentes. 

 Eu gostaria de pensar mais sobre essa questão. Isso não é tão fácil assim! 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Pelo que entendi, estamos tentando formar um 

consenso, para que levemos as posições para a discussão. Isso não ficaria como uma proposta 

fechada, como disse o Vando. 

 Quanto à participação da União no custeio dos benefícios, entendo que 

devemos assumir uma posição neste Conselho. Eu gostaria que os demais Colegas do 

Conselhos fossem consultados, para sabermos se podemos formar um consenso em torno dessa 

questão da inclusão da União. Isso não significa que vamos definir a parcela de participação da 

União, mas apenas que vamos manifestar, na reunião plenária, que o CNAS entende que a União 

também deve participar desse financiamento. Se, na nossa proposta, não nos manifestarmos 

quanto à participação da União, haverá uma contraposição de saída, que desgastará o CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A respeito desse assunto, eu gostaria de 

fazer o seguinte comentário. 

 Eu estava lendo o art. 22 da LOAS e fiquei na dúvida - talvez, o Conselheiro 

Manoel, que é advogado, possa esclarecer isso - se a participação da União se daria somente 

para o benefício subsidiário ou também para os dois outros. Fiquei em dúvida, porque a União 

está mencionada na LOAS apenas no parágrafo relativo ao benefício subsidiário, do qual não 

estamos tratando. Inclusive, na própria resolução, não estamos fazendo nenhuma recomendação 

nesse sentido. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Eu me sinto "encostado na parede". Entendo 

que deve haver a participação da União, só que, como todos sabem, em nível político, dentro do 

Executivo, existe uma resistência a isso, com um respaldo legal muito forte. 

 O § 5º do art. 195 da Constituição diz que "nenhum benefício ou serviço da 

seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
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custeio total". Inclusive, na última reunião realizada com a Consultoria Jurídica, isso foi citado. Em 

que pese o meu entendimento, existe esse óbice político e legal, que será levantado. Temos que 

votar essa questão no Conselho. 

 Como representante do Ministério da Previdência Social, não fico à vontade de 

dizer que essa é uma posição oficial de Governo ou, pelo menos, da minha representação. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu gostaria que o senhor me prestasse um 

esclarecimento. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Pois não. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Na Consultoria Jurídica, ficou claro esse impedimento, 

essa dificuldade, que você colocou. Mas, se acertada ou encontrada a fonte de custeio, não 

haveria problema. Isso está certo? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Está certo. 

 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Inclusive, a CPMF está sendo lançada 

agora para a Seguridade Social. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Mas ainda há uma expectativa. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Essa contribuição está contemplada na 

emenda do Senador Beni Veras. Isso ocorreu na última votação do dia 23. Isso está incluído no 

art. 19 da emenda, se não me engano. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No seu entendimento, a participação da 

União não se daria somente para o benefício subsidiário, mas também para o auxílio-natalidade e 

auxílio-funeral? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Por causa do inciso I do art. 204, que fala do 

sistema descentralizado da Assistência Social. Esse é o meu entendimento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que diz o art. 204? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Falo do inciso I do art. 204 da Constituição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É o que trata da Assistência Social. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É o que trata da questão da 

descentralização. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Esse artigo é muito claro. O inciso I do art. 

204 diz o seguinte:  "I - descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social;". 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse inciso, não se fala nada. Onde está 

escrito que... 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Presidente, é preciso se conjugar isso com o 

art. 195, que diz que "a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais...". 
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 A Assistência Social está dentro do capítulo da Seguridade Social, mas com 

todas as reservas que são colocadas, especialmente as do § 5º do art. 195. Os Conselheiros 

governamentais e os Conselheiros da sociedade civil têm que estar atentos para essa questão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Inclusive, Gilson, em algumas 

discussões que foram feitas com Ministros e com o pessoal da área econômica, ficou acertado 

que, se fosse apenas para manter a Seguridade, haveria fontes para manter esse tipo de 

programa. Estou correta? 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Como vou ter que apresentar essas questões 

amanhã, eu gostaria que ficasse claro se a minuta em si é esta que está aqui com pequenas 

mudanças ou se não vamos apresentar a minuta acrescentada dos itens polêmicos, como a 

questão do financiamento? Não faz sentido colocar isso na minuta. Não estou entendendo isso. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Permita-me fazer uma proposta. Penso que você deve 

colocar a minuta e, sem seguida, nomear as divergências existentes com relação à minuta. Pelo 

menos, você pode dizer que alguns pontos estão em discussão, que não há consenso em torno 

de determinadas questões. Você pode colocar esses pontos, para contemplar toda a discussão 

aqui travada. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu poderia apresentar também o parecer da 

Consultoria Jurídica? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só que o Célio fez uma proposta 

concreta e objetiva. Talvez, seja o caso de colocá-la. Trata-se de uma questão fundamental, que 

é a questão do financiamento por parte da União. Isso não entrou na Constituição, na época da 

sua elaboração, porque os Ministérios da área econômica "fincaram o pé". Mas, hoje, há uma 

outra realidade, que demonstra que há uma necessidade jurídica da participação federal. 
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 Não vejo motivo para o CNAS não firmar esse posicionamento de que a União 

também deve participar da concessão desse benefício, mesmo que não fique especificada a sua 

parcela de participação. Penso que, amanhã, o CNAS deve-se posicionar no sentido de que haja 

uma participação da União. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Você está propondo algo diferente do que o 

Vando propôs. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na minuta, não há a participação da 

União. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Essa é uma questão polêmica, Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essa questão não está na minuta, mas, 

amanhã, será levantada pela maioria das pessoas presentes na reunião. 

 O CNAS não está fora dessa realidade. Se, hoje, há um fórum para se discutir 

isso, por que não se discute essa questão e se posiciona perante a mesma? Se não houver 

condições de nos posicionarmos, penso que, de qualquer forma, mesmo que a questão não 

esteja na minuta, alguns pontos devem ser levantados. Deve ser feito um histórico de como se 

chegou a essa minuta. 

 Não me lembro se, na reunião que antecedeu a esta, o Vando levantou essa 

questão. Se ele não o fez, estou abordando essa questão agora. Poderíamos fazer um histórico 

de como chegamos a essa minuta, até porque nos são feitas muitas críticas no sentido de que o 

CNAS não se debruçou sobre essas questões, o que não é verdade. Houve, inclusive, propostas 

do CFESS. No GT LOAS, foram feitas várias discussões sobre esse assunto. 

 Portanto, deve ser feito esse histórico, no qual deve ser colocada a importante 

questão da participação dos Estados e dos Municípios. Volto a dizer que é muito ruim que os 
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Estados e os Municípios não estejam aqui representados. Não estou na defesa dos Estados e 

Municípios, mas sim na defesa da população por eles atendidas. 

 Deveríamos tentar nos posicionar aqui sobre isso, mesmo porque todos sabem 

que a Seguridade teria condições de arcar com isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Penso que essa questão colocada pela 

Conselheira Fátima merece um comentário. Devemos ouvir os Conselheiros. 

 Particularmente, penso que, em primeiro lugar, a minuta não fala em 

participação da União. Em segundo lugar, não há um documento que embase 

constitucionalmente um posicionamento por parte do CNAS. Embora o Conselheiro Manoel tenha 

colocado que, no seu entendimento, isso poderia ser aceito, precisaríamos ter um embasamento 

por escrito, para que pudéssemos levar isso adiante. É muito temerário tomar decisões só na 

base do "eu acho", como foi feito pelo Manoel, que colocou o seu posicionamento pessoal. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Falei também como advogado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com todo o respeito ao nosso 

Conselheiro advogado, penso que precisaríamos, enquanto instituição, de um documento que nos 

desse um embasamento legal. Assim como há um parecer da Consultoria Jurídica sobre aspectos 

da nossa resolução, precisaria haver um documento com esses dados. Não podemos tomar uma 

decisão somente com base no que gostaríamos que fosse feito. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não no que gostaríamos, mas no que é 

justo e necessário. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Exatamente. Gostaríamos de fazer uma 

série de outras coisas, mas não conseguimos fazê-las, porque estas não são viáveis do ponto de 

vista jurídico e legal. 
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 No meu entendimento, precisaria haver esse documento, para que pudéssemos 

fazer um debate mais proveitoso. Talvez, amanhã, a Aldaíza e outras pessoas que vão estar 

presentes na reunião, como a Potyara, poderão trazer algum fundamento para falarmos sobre 

isso. No momento, não dispomos disso. 

 Para evitar que tomemos uma decisão com dúvidas, eu preferiria ouvir essas 

pessoas amanhã. No dia 22, haverá uma reunião, em que poderemos chegar a um consenso. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Presidente, eu só queria reiterar que a sua colocação me 

faz compreender que não é possível colocar esse assunto em votação. Está posta a divergência, 

pois há alguém que quer que seja feita a votação e alguém que diz que não se sente em 

condições de votar. 

 Mas reitero que o Conselheiro que vai apresentar esse assunto deve apresentar 

também esta discussão. Penso que o Conselheiro deve tentar contemplar toda esta discussão, 

para evitar, inclusive, que eu, por exemplo, vá ao microfone dizer o que determinados grupos 

acham com relação a isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sem dúvida. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu só gostaria de dizer que, pelo 

menos, isso contempla o que penso. O Conselheiro deve levantar essa discussão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não vejo nenhuma objeção em se 

levantar a questão. Mas penso que este Conselho não deve posicionar-se oficialmente, porque 

sinceramente não me sinto em condições de fazê-lo. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tudo bem. Retiro a minha proposta, 

porque o senhor disse que não se sente em condições de firmar uma posição a esse respeito. 

Outros também devem-se sentir da mesma forma. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Há um outro ponto de pauta a ser abordado nesta reunião. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos com a hora adiantada. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu tinha colocado essa questão, mas concordo 

com o Presidente no sentido de que a mesma seja demarcada da forma mais clara possível, pois 

estão em discussão múltiplas posições do Conselhos a respeito da participação ou não da União. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Penso que é preciso estudar essa 

questão urgentemente. Podemos adotar essa decisão. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - O Ministro, na sua última visita a este Conselho, 

sugeriu que também discutíssemos fontes de custeio da Seguridade Social. Se acharmos que há 

essa necessidade, poderemos discutir isso também. 

 Eu ainda gostaria de fazer uma pergunta. Essa minuta, juntamente com o 

parecer, será distribuída a todos os participantes? Precisamos providenciar as fotocópias para 

todos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Todos têm que tomar conhecimento 

dessa minuta. Mas é preciso ficar muito claro que não há um consenso em torno dessa minuta, 

mesmo que esta seja distribuída. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos passar ao segundo tópico da 

nossa reunião. 

 Precisamos conhecer a pauta da reunião de amanhã, que vem logo em seguida 

a essa resolução do CNAS. Todos podem observar que a parte da manhã será destinada a 

exposições e a debates e que a parte da tarde será destinada à procura de um encaminhamento 

do assunto.  Quem deveria falar sobre isso seria a Conselheira Patrícia, mas, infelizmente, ela 

não está presente aqui. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Presidente, posso falar sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Ana Lígia poderá usar da palavra em 

nome da Conselheira Patrícia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A Patrícia não pôde vir aqui, porque está participando de 

uma outra reunião, da qual não pôde se ausentar. 

 Embora não sejamos da Comissão de Política, participamos da elaboração 

dessa programação. O objetivo da reunião já foi especificado; não precisamos mais falar sobre 

isso. O objetivo da reunião é ampliar o debate e começar essa discussão, para buscarmos outras 

alternativas. 

 A Professora Potyara vai falar um pouco do significado dos benefícios na LOAS. 

Tentei, não com a mesma propriedade com que fala a Professora, resgatar essa discussão. O 

que significam esses benefícios dentro do sistema da Lei Orgânica? A Professora fez uma 

pesquisa sobre o assunto, por encomenda do Conselho Federal de Serviço Social. Esse 

documento está no CNAS; essa pesquisa está à disposição de vocês. Penso que esse 

documento foi distribuído. 

 A partir desse trabalho da Professora Potyara, o Conselho Federal que 

represento fez uma proposta sobre o assunto, a qual foi oferecida ao CNAS como uma 

contribuição. A partir dessa contribuição, o CNAS fez essa outra minuta. 

 Esta Mesa pretende resgatar um pouco o trabalho feito depois da proposta 

apresentada pelo CFESS. Em seguida, o Conselheiro Vando vai apresentar a minuta e as 

discussões que aqui foram travadas. Depois, haverá uma fala dos representantes dos Municípios, 

para podermos verificar como os Municípios estão analisando essa questão. Nesse caso, a 

Marlova vai falar. 

 Embora os Estados não estejam agindo diretamente - este benefício será 

operacionalizado pelos Municípios -, temos que verificar a discussão que foi travada nos Estados 
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sobre esse assunto. Como o Estado do Paraná debateu um pouco sobre isso, a Secretária desse 

Estado vai colocar essa discussão. 

 Essa será a Mesa. Depois, serão feitos os debates. Vamos ouvir as questões 

que serão levantadas pelos participantes da reunião e vamos tentar tirar alguns 

encaminhamentos para novos debates e estudos.  Essa seria a pauta da parte da manhã. 

 À tarde, por volta das 15 horas, serão dados alguns informes e feitos os 

esclarecimentos. Será feito um panorama da realização das conferências estaduais e municipais 

no País. O Grupo de Trabalho do CNAS, que está tratando do apoio a essas conferências e da 

organização do evento nacional, também exporá as suas orientações e fará alguns informes. 

 Essa é a programação da reunião de amanhã. 

 Feito esse esclarecimento, tenho uma pergunta a fazer. Num certo sentido, já 

falei dessa preocupação para o Gilson. Eu gostaria de saber se há algum encaminhamento nesse 

sentido. A pauta da reunião é essa. Acontece que foi feita a reedição de uma medida provisória 

que já existia, e foram modificados alguns artigos e parágrafos da lei ligados ao benefício de 

prestação continuada. Foi acrescentado um parágrafo único ao art. 29, que trata do Fundo de 

Assistência Social. 

 É evidente que o CNAS será questionado sobre essa medida provisória, 

independente de a mesma estar ou não na pauta. Essa medida foi publicada no Diário Oficial de 

11 de agosto. 

 Eu gostaria de colocar o meu entendimento, o qual eu já havia antecipado para 

o Gilson. Penso que o Ministério da Previdência deveria estar representado na reunião para 

prestar esclarecimentos sobre isso. Não cabe ao CNAS explicar essa medida provisória. 

Estivemos no INSS e buscamos alguns esclarecimentos, mas ainda não conseguimos entender o 

artigo que trata do Fundo, pois, no parágrafo único desse artigo, foi colocada a palavra "poderão". 

 Penso que deveria ser convocado algum representante do Ministério da 

Previdência que tenha condições de esclarecer isso. Do contrário, a situação ficará, num certo 

sentido, vexatória, porque serão feitas perguntas sobre esse assunto. É natural que isso ocorra, 

porque esse assunto é polêmico. Não é preciso falar muito sobre esse assunto, pois vamos 

discuti-lo depois. Mas penso que o Ministério deveria estar preparado para explicar ao grupo 
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como está essa questão e para responder às indagações que as pessoas farão na reunião. Isso 

vai ocorrer. Talvez, na própria Mesa de benefícios eventuais - como estamos falando de 

benefícios -, esse assunto já "entre atravessado" mesmo. Então, pedimos ao Ministério que fique 

atento a essa questão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Vocês estiveram hoje lá. O que o 

Conselheiro está achando disso? O Conselheiro não estava sabendo da medida provisória. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Uma coisa é o que o CNAS vai discutir sobre essa 

medida; isso está na pauta da reunião. Outra coisa é o fato de o Ministério, que editou a medida e 

a assinou juntamente com o Presidente da República, ter que explicar as suas razões. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas é isso que precisamos saber, para 

podermos operacionalizar essa questão. Quem vai convocar quem do Ministério para dar essas 

explicações? A reunião será realizada a amanhã. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou entendendo o apelo da Conselheira 

Ana Lígia no sentido de que um representante do Governo, capaz de responder a essa questão, 

esteja presente na reunião, porque esse tema poderá ser levantado. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - O CNAS não poderá fazer isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Evidentemente, não seremos nós que 

vamos responder a essa questão, porque não temos nada a ver com a decisão de publicar 

medidas provisórias. Aliás, não é da competência do CNAS se pronunciar a respeito do que deve 

ou não ser feito nessa área de medidas provisórias. 

 Mas, como o assunto tem a ver conosco, é importante que alguém possa 

assumir a responsabilidade de responder às indagações que poderão ser feitas pelos 

participantes da reunião. O único representante do Ministério que faz parte deste Conselho é o 
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Conselheiro Manoel. Faço um apelo para que ele tente convocar alguém que possa ficar de 

plantão na reunião de amanhã para dar essas explicações. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Vou levar a preocupação do Conselho ao 

Ministro, para que o mesmo designe alguém que possa esclarecer esse assunto, se o mesmo for 

levantado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Com certeza, essa questão será 

abordada. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - E eu não tenho explicações para dar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Teremos que discutir aqui quem serão os 

nossos Relatores, expositores e  coordenadores na reunião de amanhã. A apresentação do ponto 

de vista do CNAS será feita pelo Conselheiro Vando. No entendimento de vocês, isso poderia ser 

feito no início da reunião ou na parte da tarde? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A pauta foi feita. Há uma seqüência. 

Primeiramente, falará a Professora Potyara; depois, falará a companheira do Conselho Federal 

do Serviço Social; e, depois, falará o Vandevaldo, que dará explicações sobre o posicionamento 

do CNAS. A Ana Lígia também falará sobre isso. Posteriormente, haverá uma discussão sobre a 

questão das conferências. A meu ver, haverá quatro Mesas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quatro Mesas? Não. Será feito somente 

um Plenário. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Serão duas Mesas, uma de manhã e 

outra à tarde. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Exatamente. 

 Tenho dúvidas a respeito de quem dará esses informes sobre o Grupo de 

Trabalho de Assessoramento ao Processo de Conferências na parte da tarde. Algumas questões 

estão em aberto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O grupo que discutiu essa questão 

poderia verificar quem faria isso. Isso já foi discutido. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Patrícia fará esses informes às 

14h30min? É isso, Ana Lígia? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Exatamente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E quem fará os informes às 15h15min? 

Haverá um informe às 14h30min sobre o processo das conferências. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - É a mesma coisa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É uma continuação. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Será preciso que alguém coordene as 

discussões. Ela dará as informações, e, depois, será feito o debate. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse caso, quem estiver presidindo a 

Mesa é que irá coordenar as discussões. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - E quem vai presidir a Mesa? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Suponho que seja eu. 
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 Se houver essa discussão sobre o processo de conferências, isso também fará 

parte do informe. A colocação do tema será feita pela Patrícia, e, depois, haverá os debates. 

 Vocês querem se manifestar sobre mais algum ponto? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu só queria dar uma sugestão. É preciso que alguém 

faça as anotações. Em geral, os Conselheiros ficam com essa incumbência. Eu gostaria de 

sugerir que a Secretaria Executiva se encarregasse de indicar funcionários, ou quem achar 

melhor, para sentarem em cada Mesa. Esses funcionários fariam uma coisa sucinta; eles 

anotariam as propostas, os problemas e os encaminhamentos. Eles fariam um resumo disso. Da 

última vez, a própria Secretaria Executiva fez esse trabalho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso será feito amanhã. O Moroni não 

estará aqui amanhã, mas o pessoal interno do CNAS fará esse trabalho. 

 A Dorinha e outras pessoas estarão lá amanhã. Não sei quantas pessoas vão 

estar presentes. Você estará lá. E mais quem? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu, a Daniele... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, algumas pessoas estarão lá para 

fazer essas sínteses dos encaminhamentos. 

 Mais alguém quer-se manifestar sobre a reunião de amanhã? (Pausa) 

 Então, vamos passar para o terceiro tema da pauta. Esse tema foi colocado 

aqui, exatamente porque houve uma premência para que o CNAS se pronunciasse até o dia de 

ontem, o que não pôde acontecer, porque o CNAS, na qualidade de Colegiado, só pode se 

pronunciar dentro das reuniões do Colegiado. 

 Vou expor o assunto; isto está a meu cargo. Recebemos da Presidente do 

Conselho do Programa Comunidade Solidária um documento que trata do Marco Legal do 

Terceiro Setor. Nesse documento, está escrito "Dificuldades e sugestões". Trata-se de uma carta 
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da D. Ruth Cardoso. Trata-se de um convite ao Presidente do Conselho, para que este participe 

de uma interlocução que será realizada em outubro. 

 Nesse documento, a Presidente daquele Programa coloca a questão do Marco 

Legal do Terceiro Setor. Como todos sabem, hoje, no mundo inteiro, as organizações da 

sociedade civil são chamadas, de uma maneira geral, de Terceiro Setor. 

 Eles nos encaminharam algumas informações sobre essa reunião, sobre as 

questões que serão tratadas, e pedem ao CNAS que os interlocutores descrevam pelo menos 

cinco dificuldades legais enfrentadas atualmente pela instituição na realização das suas 

atividades - isso está na quarta página antes do final do documento; inclusive, isso está 

sublinhado - e também façam pelo menos cinco sugestões em favor de um novo Marco Legal. 

 Internamente, aqui no CNAS, estamos tratando desse assunto referente ao 

Terceiro Setor. Contratamos dois consultores, o Professor Vicente Faleiros e o Sr. Celso Barroso 

Leite, que é um advogado, para discutirem essa questão e apresentarem documentos que nos 

servissem de orientação. 

 Como todos sabem, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social a 

emissão do Atestado de Registro e do Certificado de Entidades Filantrópicas. Isso cria uma 

grande movimentação dentro do Conselho e dá ao mesmo uma tarefa executiva. Temos que 

produzir esses documentos. Esse documento é um verdadeiro título para o seu portador, que, no 

caso, é uma entidade da sociedade civil, pois lhe confere uma série de benefícios fiscais. 

 Essa questão, lamentavelmente - digo isso pelo pouco tempo que estou 

ocupando a Presidência -, inclui-se entre um dos chamados produtos da Assistência Social no 

Brasil, em que a pessoa está muito mais interessada nesse título para ficar isenta 

institucionalmente de uma série de impostos e contribuições. 

 Isso é objeto de grande interesse dessas organizações, desse Terceiro Setor, 

que se dedica à Assistência Social, que, de acordo com a Lei nº 8.212, no seu art. 55, abrange 

não só área assistencial em si, mas também a área educacional e a área de saúde. Somos um 

cartório desse grande grupo de entidades e não somente da área de assistência social strictu 

sensu. No nosso setor, estão incluídas as áreas de saúde e de educação. 
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 Ocorre que as bases legais disso são muito fluidas, estão muito dispersas e 

constituem um emaranhado de interpretações e de coisas que foram construídas a partir da 

Constituição Federal de 1988. Inclusive, recepcionando legislação anterior à Constituição Federal 

de 1988, há diversas leis e decretos que foram tornados normas jurídicas exatamente depois da 

Constituição de 1988. Isso cria todo um conjunto de questões e de dúvidas para nós, que 

participamos desse cartório. Isso cria dificuldades, o que enseja sejam dadas sugestões, para 

que possamos ter uma visão mais clara dessa questão e atuar com mais propriedade. 

 Já fiz alguns levantamentos por minha própria conta. Já investi algum tempo 

nessa questão e penso que, hoje, há alguns documentos extremamente importantes a esse 

respeito. O primeiro documento foi elaborado, a pedido do Programa Comunidade Solidária, por 

uma Consultora do BID, a Ana Cíntia - não sei se a Conselheira a conhece -, que fez um 

documento sobre o Marco Legal do Terceiro Setor. Nesse documento, ela analisa profundamente 

essa questão e abrange todas as organizações da sociedade civil e não apenas as que cuidam 

explicitamente da nossa área. 

 Nesse trabalho, a Ana Cíntia levanta, inclusive, as dificuldades deste moderno 

CNAS, que é o CNAS do qual fazemos parte hoje. Não sei se vocês têm conhecimento, mas esta 

atribuição do CNAS é decorrente de uma atribuição anterior de um órgão que era vinculado ao 

Ministério da Educação, que era o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS. Este órgão era 

o cartório dessas entidades. Essa atribuição foi transferida, formalmente, para o nosso CNAS, a 

partir de dezembro de 1996, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 9.249, dando uma 

remissão para todas as entidades dessa área da Assistência Social que estavam em débito com o 

INSS e com a Receita. Uma remissão total de dívidas e débitos foi dada por essa lei. Com essa 

remissão, o CNAS foi também compelido a fazer um novo cadastramento de entidades, o que 

motivou uma corrida enorme dessas entidades, já que o prazo foi reaberto por mais 180 dias. 

Inclusive, esse prazo se esgotou no mês de junho do corrente ano. Essas entidades se 

candidataram para obter novamente o Atestado de Registro e o Certificado de Entidades de Fins 

Filantrópicas. 

 Então, de fato, temos uma experiência nessa área. A Luíza, que está presente 

aqui e que é a coordenadora interna da Comissão de Normas, a pedido meu, listou as 
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dificuldades que o CNAS vem encontrando na realização desse trabalho e também fez algumas 

sugestões que pudessem ser encaminhadas ao Programa Comunidade Solidária. Essas 

dificuldades e sugestões, de certa forma, foram abordadas não só no trabalho da Ana Cíntia, 

como também nos trabalhos do Professor Faleiros e do Advogado Celso Barroso Leite, os quais 

contratamos para discutir esse assunto e para nos apresentar sugestões. 

 Eu não estava muito interessando em mandar isso formalmente ao Programa 

Comunidade Solidária. Achei melhor, num primeiro momento, enviar o trabalho do Celso Barroso 

Leite e o do Professor Faleiros, que tratavam disso em complementação aos trabalhos que 

haviam sido preparados pela Ana Cíntia. 

 Mas houve um apelo por parte do Comunidade Solidária, no sentido de que 

realmente colocássemos, nem que fosse de forma telegráfica, essa questão, mesmo porque eles 

teriam que processar as contribuições de diversas outras instituições a quem eles pediram que 

apresentassem as suas dificuldades e sugestões e não teriam muito tempo para examinar a 

documentação que tínhamos mandado. 

 Por isso, com a ajuda da Luíza, do Moroni e de mais algumas pessoas, 

analisamos essas dificuldades e essas sugestões, as quais vou ler para vocês. Vocês vão 

verificar que, de certa forma, muitas dessas questões já foram discutidas neste Conselho. 

 A primeira dificuldade é a seguinte: essas entidades, como eu disse, estão 

sujeitas a essa legislação fluida, a qual, talvez, esteja assim por causa desse Item 1, que fala da 

inexistência de uma Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS, definindo 

público-alvo, entidades de assistência social, normas gerais, padrões de qualidade para serviços, 

programas, projetos etc. Isso está escrito na LOAS e na Constituição. 

 Pela inexistência dessa política, não há condições de se ter idéias claras sobre 

essas entidades, sobre as suas funções. Todos sabem que a Política Nacional de Assistência 

Social foi encaminhada pela SAS ao Conselho, que a examinou e chegou à conclusão de que 

precisaria ser feita uma série de modificações e correções para chegarmos a um texto adequado. 

 O segundo tópico seria a necessidade de regulamentação da LOAS, 

especialmente do art. 3º, que trata da definição das entidades de assistência social, e do art. 9º, 

que trata da inscrição das entidades dos Conselhos Municipais, que é o tema tratado pelo 
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Professor Faleiros e por outras pessoas nesses trabalhos que foram citados por nós. Muito mais 

genérica é a necessidade de regulamentação da LOAS, sobre a qual vimos falando há muito 

tempo. 

 O terceiro tópico foi levantado pelo Professor Celso Barroso Leite e trata da 

definição de entidade beneficente de assistência social, constante do art. 55, inciso III, da Lei nº 

8.212, de 1991, que inclui entidades educacionais e de saúde. Essa questão é extremamente 

sutil, porque a entidade beneficente de assistência social, de acordo com o § 7º do art. 195 da 

Constituição Federal, está isenta das contribuições para a Seguridade Social. 

 No art. 204 da Constituição, as entidades que estão ligadas ao setor da 

Assistência Social, muito sutilmente, são chamadas de entidades beneficentes e de assistência 

social. Essa conjunção "e" faz com que haja uma diferença entre uma coisa e outra. Aproveitando 

essa diferença, o legislador federal, na Lei nº 8.212, definiu a entidade beneficente de assistência 

social, uma vez que esta não estava posta no lugar certo; o conceito dessa entidade estava 

inserido num artigo que tratava de contribuição para a Seguridade Social. 

 Aproveitando essa brecha, definiu-se, inclusive, o público-alvo, que não é o 

mesmo que está na Constituição, no Capítulo da Assistência Social. No art. 16 e no art. 55, o 

público-alvo é menor, excepcional, idoso e pessoas carentes, que não são os nomes que estão 

na área de Assistência, onde o conceito de menor abrange as crianças e adolescentes carentes. 

As pessoas carentes também não estão identificados. 

 Então, foi feita uma definição muito sutil sobre o novo público-alvo, e também, 

aproveitando a oportunidade, definiu-se o que seria essa entidade, incluindo as áreas de 

educação, de saúde e de assistência social. 

 Dessa maneira, esse item é extremamente importante dentro da definição da 

política. 

 O Item 4 trata de critérios para a concessão do Atestado de Registro e de 

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos a Fundações oficiais de Direito Privado, criadas por 

lei. Esse é um problema que o Conselho tem enfrentado, porque o art. 61 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias inclui a Fundação entre as entidades que podem receber subvenções 

do Governo Federal. Por isso, essas entidades e fundações - na terminologia mineira, são 
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chamadas de fundações oficiais, porque são criadas por lei, mas são de Direito Privado - também 

estão pretendendo conseguir o registro e o certificado do CNAS. Essa é uma outra dificuldade. 

 O Item 5 trata da falta de clareza sobre qual legislação foi revogada pela LOAS. 

Já tratamos muito dessa questão, porque, como a LOAS apenas revogou as disposições em 

contrário, não sabemos exatamente quais são essas disposições. Essa questão também merece, 

dentro do Marco Legal, um tratamento adequado. 

 Finalmente, há uma incerteza sobre a qualidade de demonstrativos contábeis e 

relatórios das entidades contempladas por benefícios fiscais. Não temos nenhuma segurança 

quanto à qualidade desses demonstrativos e relatórios contábeis, que são elaborados de acordo 

com a exigência feita a essas entidades. É difícil solucionar esse problema, porque, com esses 

demonstrativos, o Conselho faz a emissão dos seus certificados e atestados. Essa é também 

uma dificuldade por nós enfrentada. 

 Essas são as dificuldades, e, evidentemente, as sugestões decorrem das 

dificuldades. São as seguintes as sugestões apresentadas: 

 1) Elaborar a Política Nacional de Assistência Social e fazer com que haja a sua 

aprovação pelo CNAS. É o que pretendemos. 

 2) Criação de GT interministerial para rever a legislação que trata da Assistência 

Social. Nesse processo, deveria haver a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério da 

Justiça, do MEC e do Ministério da Saúde, porque todos esses Ministérios estão envolvidos nessa 

questão das entidades do Terceiro Setor. Isso, de certa forma, vai ao encontro do que estamos 

falando há muito tempo no GT LOAS: há necessidade de se fazer modificações na legislação. 

 3) Para dar conseqüência ao Item 6, fazer a auditoria, por amostragem, nas 

entidades de Assistência Social, para verificar a qualidade dos demonstrativos contábeis e 

relatórios. Não seria possível fazer auditoria em todas as entidades, mas poderia ser feita uma 

auditoria por amostragem, para termos uma idéia da qualidade desses relatórios, que é uma das 

dificuldades que foi manifestada. 

 4) Implantação do Cadastro das Entidades de Assistência Social, sobre o qual a 

Ana Cíntia fala muito. Esse é o cadastro único das entidades da sociedade civil. Ela recomenda 

muito isso. 
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 5) Transferência das entidades de educação e saúde para os respectivos 

Ministérios, no que se refere à concessão do Certificado de Fins Filantrópicos. Ouvi esse pleito 

dentro do CNAS. 

 Esses são os pontos. Vamos agora abrir o debate. Primeiramente, concederei a 

palavra ao Célio; depois, à Ana Lígia; e, posteriormente, à Dora. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Presidente, vou passar a palavra para a Ana 

Lígia, que tinha feito a inscrição na minha frente. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Primeiramente, eu gostaria de dizer para os Conselheiros 

novos que sou Coordenadora da Comissão de Normas do CNAS. O Manoel, a Dora, o Vando e o 

Célio, que estão presentes aqui, também fazem parte dessa Comissão. 

 Eu gostaria de manifestar os meus protestos por não ter tomado conhecimento, 

em que pese a urgência da questão, do teor desse documento. Estou coordenando uma 

Comissão, na qual estou há quatro anos, e não tomei conhecimento desse documento. 

 Quero dizer que discordo de algumas sugestões apresentadas. Não estou 

falando a opinião da Comissão de Normas, que, inclusive, pode fazer outras sugestões. Questões 

colocadas aqui como sugestões pelo Comunidade Solidária não foram objeto de deliberação 

deste Conselho. Há ainda controvérsias e divergências, inclusive dentro da Comissão de Normas. 

Teríamos outras sugestões a apresentar. 

 Discordo da forma como foram colocadas algumas sugestões. Essa é uma 

primeira questão. 

 Penso que precisa ficar muito claro que o Programa Comunidade Solidária está 

discutindo o Marco Legal do Terceiro Setor, o qual envolve essas 220 mil entidades que não têm 

fins lucrativos. O CNAS envolve uma parte desse Terceiro Setor. Discutir o Terceiro Setor não 

significa necessariamente discutir o âmbito de competência do CNAS, que é menor do que isso. 

 Não conheço o rumo que será dado a esse documento. Não estou entendendo 

qual será a serventia dessas sugestões. O Programa Comunidade Solidária vai implementar 

essas sugestões? É preciso ficar claro que cabe ao CNAS regulamentar esse assunto. É o CNAS 
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que está produzindo trabalhos e marcando uma oficina com especialistas para discutir esse 

assunto. 

 Não há problema de se discutir o que há de comum entre nós e o Programa 

Comunidade Solidária. Apenas estou levantando a competência legal do CNAS, inscrita em lei. É 

preciso ficar claro como todos entram nessa história e o porquê da existência da Comissão de 

Normas. O que a Comissão de Normas fará nesse processo? Sinto muito. Entendo a urgência do 

assunto, mas protesto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra ao Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, o documento vindo do Programa 

Comunidade Solidária se refere, inclusive, a outras rodadas de negociação feitas por eles, na 

tentativa de se chegar a um consenso. Numa dessas negociações, houve a participação do 

CNAS. O Dr. Celecino participou dessas negociações em nome do CNAS. Na ocasião, já me 

manifestei junto ao então Presidente Celecino e volto a me manifestar no sentido de não 

reconhecer a legitimidade do Programa Comunidade Solidária na promoção desse tipo de debate, 

desse tipo de consenso. 

 O CNAS tem um compromisso político com a Conferência Nacional de 

Assistência Social, a qual se manifestou pela extinção do Comunidade Solidária. Hoje, esse 

programa de Governo tem tentado se legitimar por meio da formulação desse tipo de consenso. 

Inclusive, essas questões levantadas por nós em termos de dificuldades e de sugestões servem 

fundamentalmente para que o Comunidade Solidária se coloque como tutor da sua 

implementação. E eu não os considero tutores de nada. 

 Concordo com o que foi colocado pela Conselheira Ana Lígia. Há uma discussão 

já acumulada a esse respeito. Já estamos encaminhando a solução para muitas dificuldades aqui 

apresentadas. Não vejo nenhum interesse por parte do CNAS de incluir o Comunidade Solidária 

nessa discussão. 

 Nesse sentido, proponho que, das outras rodadas de negociação - esta já foi 

enviada -, o CNAS não participe e não encaminhe quaisquer posicionamentos. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Dora. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu queria fazer minhas as palavras da Ana 

Lígia. 

 Eu gostaria de perguntar o seguinte: quantas entidades foram beneficiadas pela 

Lei Marchezan e conseguiram obter o Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos por meio 

dessa lei? Quantas entidades ficaram sem esse benefício, por que não vieram ao Conselho? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Não é possível saber isso. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - É possível, porque, por exemplo, se há cem 

certificados e se nos foram encaminhados vinte, sabe-se que oitenta não nos foram enviados. 

 Eu queria falar sobre o Item 3 das sugestões. Normalmente, pelo menos no 

Estado de São Paulo, esses relatórios de atividades são padronizados. O próprio Governo exige 

isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você está falando do Item 3 das 

sugestões? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Exatamente. Falo sobre o item que trata de 

auditorias. 

 Pergunto se as entidades vão ter que fazer uma auditoria cada vez que 

apresentarem um balanço ou um relatório. As entidades pequenas não terão condições de fazer 

isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sobre esse assunto, eu gostaria de fazer 

o seguinte comentário. Quando escrevi isso e discuti sobre isso com o pessoal, alguém me disse 
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que o INSS já faz auditoria. Fiquei sabendo disso. Não sei se alguém que está aqui pode 

confirmar isso. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Não. O INSS, de vez em quando, vai a uma 

determinada cidade, escolhe três ou quatro entidades e faz uma vistoria nessas entidades. No 

tempo em que eu estava presidindo essa entidade, o INSS foi algumas vezes até o nosso 

Município e fez uma vistoria. Mas há uma diferença grande entre uma vistoria e um balanço 

auditado. As entidades pequenas não terão condições de fazer isso. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - O que o INSS faz é a fiscalização e não a 

auditagem. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - O INSS fiscaliza essas entidades para saber se 

está sendo cumprido o que determina a lei. O INSS fiscaliza se os impostos estão sendo 

recolhidos e diz para as entidades se estas estão agindo corretamente ou se está faltando 

alguma coisa. Mas fazer um balanço auditado é diferente. As Fundações têm a obrigação de 

fazer isso, mas as entidades pequenas não. Estas entidades não terão condições de fazer isso. 

 Quanto ao Item 5, se vamos dividir a área da educação e da saúde, como ficam 

as entidades mistas, que abrangem tanto a área da saúde, como a área da educação? 

 Quero também adiantar que eu trouxe o trabalho feito pelo escritório do 

Professor Ives Gandra. Esqueci o envelope no carro. Mas já o trouxe para lhe entregar 

oficialmente. Ontem, o Professor teve a gentileza de mandar deixá-lo em minha casa. 

 Quanto ao Professor Edwaldo - estou aproveitando a oportunidade para falar 

tudo -, quero dizer que o mesmo está muito ocupado e tem viajado muito. Não consegui ainda 

uma posição do trabalho dele. Ele me disse que vai fazer o trabalho, mas ainda não há uma 

posição mais definida, com a especificação de datas, períodos. Mas contínuo insistindo, para que 

ele realmente possa nos mandar algum trabalho antes do dia 17 de setembro. Inclusive, pedi que 

ele também estive presente à reunião. Não sei se o Professor Ives respondeu ao nosso convite, 
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mas estou tentando fazer com que ele, ou alguém do seu escritório, possa participar da reunião 

do dia 17 de setembro. 

 Muito obrigada. 

 

 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Amanhã, vamos receber a cópia desse 

trabalho? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos. Concedo a palavra a Conselheira 

Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu gostaria de dizer que, depois de 

alguns anos neste Conselho, acredito que, para acatarmos uma sugestão como essa do 

Programa Comunidade Solidária, teríamos que aprofundar muito mais esse assunto. Mas é 

impossível fazer essa proposta quase que no final de uma reunião. 

 Com a Lei Orgânica da Assistência Social, que passou a ser política pública, e 

com a criação do Conselho Nacional de Assistência Social, somos os responsáveis pelo 

acompanhamento de toda a sistemática da Assistência Social. 

 O Comunidade Solidária é um programa de um Governo; o próximo Governo 

poderá ou não continuar com esse programa. Com isso, o Comunidade Solidária deveria se 

colocar dentro da perspectiva da política pública, criada para esse setor. O Comunidade Solidária 

nunca teve esse postura. Muito pelo contrário, esse programa sempre segue na linha contrária ao 

que este Conselho, baseado nos Conselhos estaduais, propõe. 

 Não é possível reverter essa situação sem uma análise mais apropriada. Não 

falo nem da extinção solicitada pela segunda conferência realizada há dois anos. Mas, na atual 

realidade, é necessário que se faça uma análise do que tem sido o Programa Comunidade 

Solidária, das suas propostas, das afinidades desse programa com este Conselho. 

 Neste caso específico, penso que a Ana Lígia tem mais condições de falar sobre 

isso. A Ana Lígia já colocou a sua posição, com a qual concordo. 
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 Se o Comunidade Solidária quiser entrar na proposta da Assistência Social, 

enquanto política pública, e quiser aceitar este Conselho enquanto Conselho deliberativo e não 

consultivo, como é o da Comunidade Solidária, podemos retomar as discussões do que está 

sendo proposto por aquele programa. Com base nisso, poderemos assumir uma postura. Mas 

essas sugestões com relação à Lei Orgânica da Assistência Social foram colocadas novamente 

de forma enviesada pelo Comunidade Solidária. 

 Não podemos tomar nenhuma posição com relação a essa proposta neste 

momento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra ao Conselheiro Vando. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Estou preocupado com o tom com que se está 

abordando essa questão aqui. Vou relativizar algumas coisas. 

 O Gilson conversou comigo quando recebeu esse documento. Inclusive, o 

Moroni me enviou uma cópia do mesmo. Essa é a sexta consulta que o Comunidade Solidária faz 

sobre temas diversos. Apenas quero lembrar que o Comunidade Solidária já fez uma consulta 

anterior. Tomei conhecimento, na época em que o Celecino era Presidente, de uma consulta 

quanto à temática da criança e do adolescente. Inclusive, o Celecino, representando o CNAS, 

esteve presente na reunião do Comunidade Solidária e prestou contas disso. 

 Penso que existe uma diferença entre o que a ABONG pensa do Comunidade 

Solidária e o que o CNAS, como órgão público, pode interagir com o Comunidade Solidária. 

Penso que o Conselho não deve se isolar e se privar da discussão e do diálogo. 

 Não estou dizendo que ninguém colocou isso. Estou falando a minha opinião. 

 Inclusive, tínhamos conhecimento - a Ana Lígia chegou a citar que o Joaquim 

Arruda Falcão foi procurado - de que, dentro do Comunidade Solidária, havia esse grupo que 

estava preocupado com a legislação do Terceiro Setor e estava articulado com outros grupos, 

como a Fundação Esquelque (?), que tem alguma ligação com o CNAS, e o GIF, Grupo de 

Instituições e Empresas, que articula mais de 20 fundações empresariais. 
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 Então, essa é uma das atividades que aquele programa está desenvolvendo. 

Penso que o Comunidade Solidária pode desenvolver a atividade que achar conveniente. 

 Temos que entender que, talvez, tenha havido um erro relativo. Sem dúvida, a 

Comissão de Normas teria que ser consultada sobre isso. Mas é bom lembrar que as pessoas do 

Conselho também participaram disso. 

 Não quero crucificar o Gilson. Houve um erro que, na minha opinião, não foi 

grave, proposital. Na medida em que foram convidadas pessoas do próprio Conselho, que tiveram 

muitos anos para fazer esse levantamento, é preciso pensar que houve uma tentativa de 

consulta. Inclusive, foram convidadas pessoas que fazem parte da Comissão de Normas e que 

não eram Conselheiros. 

 Então, a Comissão de Normas deveria ter sido consultada sobre essa matéria. 

Houve uma falha, mas não podemos sacrificar o programa. Não podemos achar que isso é uma 

coisa do outro mundo. 

 O Gilson, inclusive, disse que não iria enviar, como contribuição, esse material 

que foi feito, mas sim o documento elaborado pelo Vicente Faleiros. Vamos ser sensatos e não 

exagerar nesse questionamento. 

 A outra discussão é se o Comunidade Solidária tem ou não competência para 

fazer isso. No momento em que esse programa começou esse trabalho - hoje, eu até trouxe um 

papel de contribuição -, o mesmo recebeu um recurso da ordem de oito milhões e trezentos mil 

dólares, não reembolsáveis, para desenvolver um trabalho nessa perspectiva de reformulação do 

Terceiro Setor. Então, há muitos recursos para isso. Aqui é dito que esses recursos vieram do 

FOE, mas tenho impressão de que eles vieram do Banco Interamericano de Desenvolvimento - 

BID. Aqui, há um resumo do programa. 

 Esse não é um trabalho novo, recente. Muito tranqüilamente, várias ONGs da 

ABONG foram consultadas. Não é novidade que a ABONG acha que a estratégia do Comunidade 

Solidária é equivocada; inclusive, a ABONG pediu a extinção desse programa. Isso foi discutido 

internamente. Mas penso que há uma outra relação com o CNAS, até pela presença do Governo 

Federal. 
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 Por duas vezes, o CNAS já convidou o Comunidade Solidária para que aqui 

viesse discutir certas questões. A Ana Maria Peliano esteve, por duas vezes, no Conselho para 

dialogar com o mesmo. Esse diálogo foi tenso, porque cobramos o comando único. Pensamos 

que o Comunidade Solidária dificulta a existência do comando único e tem uma concepção 

conflitante com a Assistência Social. Entendemos que o Comunidade Solidária assume uma 

posição de política compensatória e não de uma política de direito. Então, foram expressadas 

tensões em conferências e em reuniões. 

 Entendo que o CNAS não agirá mal ao mandar suas sugestões. Não entendo 

que seja ruim que convidemos o Comunidade Solidária, na pessoa do Joaquim Arruda Falcão, 

para discutir esses assuntos com a Comissão de Normas. Como também penso que não 

devemos ter resistência, no sentido de dizer o que estamos fazendo para normatizar 

especificamente a área da Assistência Social. E isso deve ser dito para qualquer outra instituição 

que queira saber o que o Conselho vem realizando nesse sentido. Da mesma forma, o Conselho 

deve procurar saber o que outros estão fazendo nessa área. 

 É claro que o Conselho não deve aceitar que haja um poder hegemônico ou um 

espaço exclusivo. Existem outros espaços de intercâmbio e de troca. 

 Essa é a minha opinião. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu só gostaria de dizer que deixei muito 

claro que uma discussão com representantes do Programa Comunidade Solidária beneficia este 

Conselho. Esses representantes foram convidados a participar da conferência. Esse programa 

participou da Mesa específica que tratou das conferências. 

 Mas continuo achando que a forma como nos foram encaminhadas as propostas 

não foi a mais adequada. Tenho certeza de que o Celecino e você não tiveram a intenção de 

"atropelar o Conselho", mesmo porque são os Presidentes do mesmo. Mas me surpreendi com a 

forma como isso chegou aos meus ouvidos. 
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 Não é possível discutir, no final de uma reunião, uma questão como essa, com 

todos os antecedentes existentes. Deveríamos discutir como o Comunidade Solidária está-se 

posicionando frente à Lei Orgânica da Assistência Social e ao Conselho, para podermos saber 

com quem estamos fazendo parceria em determinados momentos, mesmo enquanto Conselho 

Nacional de Assistência Social. Não tenho conhecimento da ocorrência de uma discussão dessa 

natureza nesta gestão deste Conselho. Não houve essa discussão. 

 Penso que essa discussão é fundamental, para que possamos tomar uma 

posição mais consistente com relação a isso. Este é o meu posicionamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou dar algumas explicações, mas não a 

título de justificativa. Eu trouxe este documento a este Conselho, exatamente porque somos um 

Colegiado, e é o Colegiado que delibera sobre as matérias em questão. Esse documento não foi 

mandado para o Comunidade Solidária. Eu o trouxe aqui para conversarmos sobre o mesmo. 

 O que mandei - discuti sobre isso na Comissão de Normas; fui à reunião 

coordenada pela Ana Lígia - foram os trabalhos elaborados pelo Faleiros e pelo Celso Barroso 

Leite. Recebemos esses documentos a título de contribuição. 

 Como muito bem colocou o Vando, não podemos nos isolar como um órgão 

acima de qualquer suspeita dentro do Governo. Temos que participar das reuniões e estar 

entrosados. Do contrário, seremos qualificados como um órgão que não quer parceria. Penso que 

esse não é o nosso caso. Esse era um primeiro aspecto. 

 O segundo aspecto é o seguinte. Esse documento veio para cá, porque, ontem, 

o CNAS recebeu um telefonema no qual se pediu que fizéssemos um esforço para dar as 

sugestões por eles requeridas. Esse é um esforço de colocar no papel algo que por eles foi 

pedido. Respaldo qualquer posicionamento que o Conselho tomar aqui no sentido de não mandar 

essas sugestões ou de não fazer o que foi pedido, porque somos soberanos para decidir sobre 

isso. 

 Penso que o Conselheiro Vando ponderou, com muita propriedade, sobre 

algumas questões importantes. 
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 Primeiramente, quero dizer que "não tirei isso de traz da orelha". A Luíza, com a 

qual conversei, é a coordenadora do setor e é quem está trabalhando com isso no CNAS. Ela é 

nossa funcionária e participou desse trabalho. Evidentemente, não levei essa questão à 

Comissão de Normas, porque estou falando aqui sobre algo que tomei conhecimento há vinte e 

quatro horas. Por isso, essa questão está sendo colocada nesta reunião do Conselho. Essa 

matéria deveria ser encaminhada à Comissão de Normas, porque cabe a esta Comissão tratar 

desse assunto. Aliás, eu gostaria de pedir que a Comissão de Normas apresentasse o que foi 

pedido pelo Comunidade Solidária. Penso que a Comissão de Normas deveria fazer isso. 

 Mas estou tratando de um assunto do qual tomei conhecimento há vinte quatro 

horas. Podemos trazer essa discussão para o Conselho para que este aprove ou não essa 

matéria, ou, então, podemos não mandar isso. Temos essas duas alternativas. Podemos também 

mandar o que foi pedido daqui a um mês; isso dependerá do prazo que a Comissão de Normas 

julgar necessário para avaliar esse assunto. Depois, poderemos trazer isso para o Conselho, para 

decidirmos se mandaremos as propostas feitas por essa Comissão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Há uma urgência em se mandar isso? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse documento que nos foi enviado 

pela Dr.ª Ruth, foi definido que tínhamos que encaminhar esse documento até o dia 19, ou seja, 

até o dia de ontem. Então, há duas alternativas: mandar ou não mandar. 

 Do ponto de vista do Conselho, penso que o Vando tem uma certa razão, 

porque somos uma entidade que trabalha com esse problema. Teoricamente e na prática, 

deveríamos ter a capacidade de imediatamente dizer quais são as cinco dificuldades enfrentadas 

por nós e quais são as cinco sugestões. 

 Mas, no presente momento, não tenho a menor preocupação com o que o 

Programa Comunidade Solidária vai fazer com esse documento, porque a competência legal e 

cartorial é nossa. Se vamos ou não dar essa "colher de chá", essa informação, ao Comunidade 

Solidária - não sei o que esse programa vai fazer com isso - é uma questão que está dentro de 
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outra discussão. Se o Conselho acha que o Comunidade Solidária é legítimo ou não para tratar 

desse assunto é uma outra questão. 

 O problema é o seguinte: somos uma entidade que cuida desse problema e que 

tem uma experiência nessa área. Eles pediram que fizéssemos isso, ouvindo os setores internos. 

Mas, se o Conselho achar que isso não deve ser mandado, simplesmente vou dizer aos 

representantes do Comunidade Solidária que o Conselho Nacional de Assistência Social, embora 

trate desse assunto, não tem condições, no prazo que nos foi dado, de fazer um documento 

amplamente aceito internamente. Este é o caso que está em questão. 

 Eu gostaria de deixar isso bem claro. Não apresentei este documento para 

afrontar a Comissão Temática de Normas, porque simplesmente estou tratando de uma questão 

de vinte e quatro horas. Esse é o problema. Por isso, esta questão está sendo abordada neste 

Conselho. 

 Se os Srs. Conselheiros acharem que esse assunto merece um maior debate, 

vamos mandar esse documento numa ocasião posterior. 

 Mas quero dizer que, na qualidade de Presidente deste Conselho, sendo 

convidado para participar de qualquer evento em nome do Conselho, evidentemente, não vou 

submeter ao Conselho a minha ida a esse evento, até porque estou aqui representando o 

Conselho. Vou ao evento e, depois, informo a vocês o que foi tratado. Penso que não é essa a 

questão - se devo ou não participar da reunião - que está sendo colocada. O próprio Dr. Celecino 

foi em outras reuniões e informou ao Conselho o que nelas transcorreu. 

 Essas questões precisariam ficar claras. Quero dizer à Conselheira Ana Lígia 

que não houve da minha parte nenhum interesse em afrontar a Comissão de Normas. Teria 

havido essa intenção se eu tivesse mandado esse documento diretamente ao Comunidade 

Solidária. Esse documento está sendo abordado no Conselho, exatamente para ouvirmos o que 

está sendo dito aqui hoje. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O que se conclui a partir daí? Qual a 

sua proposta? Vamos solicitar um prazo maior a D. Ruth ou vamos mandar o documento? Com 



 

 67 de 196 

isso, podemos nos posicionar. Penso que você é a pessoa que deve tomar uma decisão, porque 

você acompanhou o processo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se vocês lerem o trabalho da Ana Cíntia, 

vocês vão verificar que todas essas sugestões estão nele inseridas. Quem tiver oportunidade de 

folhear o trabalho vai verificar que essas sugestões estão postas ali. A Ana Cíntia fala em 

auditoria e sobre tudo isso de que tratamos. Isso será encaminhado oficialmente ao Governo. 

Todos nós manuseamos esse trabalho da Ana Cíntia lá. Quem quiser poderá lê-lo e se debruçar 

sobre ele. 

 Particularmente, penso que, se houver impropriedades, se o Conselho achar 

que esse documento não deve ser enviado, se o Governo não concordar com isso, não vamos 

mandá-lo. Não sei se há tempo - estamos chegando ao final da nossa reunião -, mas poderíamos 

sugerir que, ao invés de se escrever "família mononuclear", fosse escrito "família prevista no art. 

16 e no art. 55". Esse é um exemplo de correção que poderá ser feita. Se acharem que não há 

tempo para isso, vou simplesmente comunicar ao Comunidade Solidária que o Conselho, reunido, 

considerou que não tinha condições, no prazo concedido, de encaminhar essa relação de 

dificuldades e de sugestões, a qual foi solicitada. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - No documento, pede-se atenção para a seguinte 

questão. Está escrito que os interlocutores consultados devem enviar suas respostas até às 18 

horas do dia 19 de agosto. Na mesma página, embaixo, está escrito, em negrito, o seguinte: 

"Portanto, as respostas que chegarem depois das 18 horas do dia 19 de agosto não poderão ser 

levadas em consideração". 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse prazo foi estendido para nós, por 

causa dessa necessidade de aprovação no Conselho, até amanhã. O Programa Comunidade 

Solidária já nos comunicou isso. 

 Concedo a palavra à Eurídice. 
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 EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Estou chegando a este Conselho, mas penso 

que é ruim dizermos que não temos competência para isso ou que não conseguimos realizar 

alguma coisa nesse prazo. Temos que encontrar uma solução, no sentido de nos pronunciarmos 

a esse respeito. Não devemos dizer que não houve tempo de fazer isso, que não conseguimos 

fazer isso. Isso dá uma impressão de incapacidade absoluta executiva. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Irmã Rita. 

 

 IRMÃ RITA - Eu só gostaria de lembrar que, nas instituições da nossa área, que 

são fundações, existem as curadorias, que, hoje, fazem uma auditoria bem fundamentada sobre 

essas instituições. Não só o INSS, mas também as curadorias fazem isso de vez em quando. Até 

onde sei, as curadorias estão realmente atuando. Eu só gostaria de dar essa informação ao 

Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa já é uma prática. 

 Concedo a palavra à Sônia. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Na minha opinião, poderíamos mandar 

essa resposta. Se o Conselho resolver por bem fazer um estudo mais aprofundado sobre a 

questão, a Comissão de Normas poderá fazê-lo numa próxima data. Com isso, não deixaremos 

de dar essa resposta. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu gostaria de complementar o que está sendo dito pela 

Sônia. 

 O problema maior é com relação às sugestões. Talvez, pudéssemos colocar que 

essas sugestões estão sendo discutidas no CNAS. Podemos dizer que ainda não são as 

sugestões desta Plenária, pois esta ainda não se posicionou a respeito do assunto. É verdade 

que já discutimos algumas questões, mas não nos posicionamos a ponto de sugerirmos que isso 

seja feito. Talvez, seja mais adequado colocar as nossas sugestões dessa forma. Podemos dizer 
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que estamos discutindo essas questões dentro do CNAS, mas que esse assunto merece um 

maior estudo. 

 Podemos dizer que há polêmicas e que já discutimos todos os itens, menos o 

Item 3, que nunca foi discutido aqui. Imagino que essa foi uma sugestão da Ana Cíntia. Mas, no 

CNAS, na Comissão de Normas, nunca se falou sobre essa questão de auditoria. Temos que 

entender o que é isso e como isso se daria. 

 Penso que vocês entenderam que, em nenhum momento, entrei no mérito do 

Programa Comunidade Solidária. Eu não disse que não deveríamos responder a esse pedido. 

Discuti outra questão. Mas esse documento é datado de 29 de julho. Penso que, em função da 

transição, esse documento não chegou aqui. Normalmente, se chega na Secretaria um 

documento que passa por uma Comissão, esse documento é encaminhado ao Presidente do 

CNAS e à Comissão. Esse documento é datado de 29 de julho. Eles realmente deram um bom 

prazo para que nos posicionássemos. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Concordo com a Ana Lígia. Essa questão não foi 

discutida. Mas, no interior da ABONG, defendemos que as ONGs, ou seja, o Terceiro Setor, 

tenham transparência pública. Da mesma forma que cobramos do Estado transparência, as 

ONGs têm que ser também igualmente transparentes. Mas, entendo o que disse a Ana Lígia; 

essa sugestão não foi discutida dentro do CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O Vando disse que as entidades têm 

que ser transparentes. Concordo com isso. Mas como seriam feitas essas auditorias? Penso que 

seria melhor fazer uma fiscalização. Parece que auditoria é algo muito rigoroso. Penso que essas 

questões teriam que ser aprofundadas. 

 Por isso, levantei que é difícil nos posicionarmos a esse respeito no final de uma 

reunião, em pouco tempo; nem mesmo a Comissão de Normas se posicionou sobre isso. Essa 

questão não foi discutida de forma alguma aqui. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Fátima, e se colocássemos 

que deve ser feita uma fiscalização ao invés de uma auditoria? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Concordo que seja feita uma 

fiscalização, mas não uma auditoria. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A nossa intenção não é a de precisar 

exatamente - como disse a Conselheira Dora - se esses balanços devem ser enviados já 

auditados ou se se deve fazer uma fiscalização. O nosso objetivo é o de, tendo em vista uma 

realidade que estamos vivendo e uma dúvida que é compartilhada pelo CNAS, saber se a 

resposta a isso não é fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Como órgão, não 

podemos constatar um problema e não dar uma solução para ele; trata-se da tal da "problemática 

e da solucionática". 

 Se vocês estiverem de acordo - já que estamos mandando isso como sugestão 

que está em discussão no CNAS -, poderíamos escrever "fiscalização" ao invés de "auditoria". 

Para mim, não há problema. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, quero lembrar que as 

entidades, que têm o Título de Utilidade Pública Estadual e o Título de Utilidade Pública Federal e 

que recebem uma subvenção, são obrigadas a publicar o seu balanço no jornal. Nesses casos, 

esse balanço é público, transparente, aberto. Todos podem ter conhecimento daquele balanço. 

 Penso que, ao se escrever que se deve fazer uma fiscalização ou uma auditoria 

nas entidades, isso será "levado à risca", e os maiores prejudicados serão as entidades 

pequenas, porque os médios e os grandes, que não têm interesse de que a coisa fique bem feita, 

têm meios de fazer isso. As creches, os asilos e os orfanatos serão prejudicados com isso. 

 Na  minha  opinião - quero apenas deixar isso registrado -, esse item não 

deveria constar das sugestões. Tudo bem que o INSS e os Conselhos Federais e Municipais 

façam uma fiscalização ou uma vistoria nas entidades, mas penso que isso não deve ser 
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colocado nessa apresentação, porque se trata de um assunto que também não foi discutido na 

nossa reunião e principalmente porque as entidades pequenas poderão ser prejudicadas com 

isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Dora, eu já fiz fiscalização. As entidades 

pequenas são as mais transparentes e não são prejudicadas por uma fiscalização. Ao contrário, 

se for feita uma fiscalização correta, essas entidades até crescem com a mesma. 

 Mas continuo achando que permanece o nosso posicionamento inicial, que não 

foi o de dizer que não queremos nada com o Comunidade Solidária. Não está havendo consenso 

em torno de certas questões. Eu deixaria no texto a fiscalização, mas me parece que outras 

pessoas não pensam dessa forma. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Fátima, estou de pleno acordo que as 

pequenas entidades são as que têm o balanço e o relatório mais corretos. Justamente por não 

querer prejudicá-las, eu gostaria que isso não constasse como sugestão neste momento. Penso 

que deveríamos discutir mais essa questão na Comissão de Normas e até no plenário do 

Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Concedo a palavra à Irmã Rita. 

 

 IRMÃ RITA - Eu gostaria de endossar isso. Mas me parece que há uma 

divergência aqui. Se possível, penso que deveríamos aprofundar o estudo dessa questão. Sou 

pela transparência. As instituições beneficiadas precisam nos dar um retorno. Neste País, temos 

que aprender a lidar com honestidade. 

 Talvez, não estejam claras a metodologia, a estratégia, a forma como devemos 

proceder. Concordo plenamente com a Fátima. Considero a fiscalização ou a auditoria como um 

fator de educação. A fiscalização serve para definir o que está certo e o que está errado. Mas 

sinto que, neste momento, como a questão não foi estudada - não se refletiu a tempo sobre isso -
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, poderíamos dizer que estamos interessados no assunto, que vamos estudá-lo em profundidade. 

Poderíamos, inclusive, sugerir uma metodologia. 

 A Dora colocou uma coisa interessante. Os nossos balanços têm que ser 

publicados anualmente no jornal de maior circulação do País. Penso até que isso deveria ser 

publicado no Diário Oficial da União, porque o jornal de maior circulação para nós não é o mesmo 

de São Paulo, por exemplo. 

 Sugiro que isso deve ser estudado mais profundamente. Isso não precisa 

necessariamente derrubar toda a proposta inicial. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você sugere, então, que seja retirado o 

Item 3? 

 

 IRMÃ RITA - Sim. Estamos interessados no assunto, vamos estudá-lo com mais 

profundidade e podemos até sugerir estratégias. Não adianta apenas dizer que deve ser feita 

uma fiscalização ou uma auditoria; deve-se especificar a forma como isso vai ser feito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso seria feito por amostragem. 

 

 IRMÃ RITA - E quando isso seria feito? É boa a metodologia por amostragem, 

mas penso que isso tem ser feito em todas as entidades. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os políticos, que entendem de 

amostragem, adoram essa metodologia. Eles vivem fazendo pesquisa. 

 Conselheiros, estamos chegando ao final da reunião. Segundo entendi, pela 

manifestação dos diversos Conselheiros, há consenso em torno de algumas questões. No 

entanto, há um desejo por parte de todos no sentido de que não fiquemos omissos e de que 

mandemos ao Comunidade Solidária alguma sugestão. 

 Parece que o grande problema é a questão da auditoria e da fiscalização. Essa 

é uma dificuldade que está sendo colocada aqui. Talvez, ao invés de mandarmos cinco 
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sugestões, poderíamos mandar apenas quatro ou colocar uma outra sugestão no lugar desta que 

vamos retirar. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Penso que devemos mandar cinco sugestões. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas a sua idéia é mandar a sugestão da 

fiscalização? 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Poderíamos tirar essa sugestão e fazer uma mera 

reformulação já que ele aparece como uma dificuldade, deveria ser dada uma sugestão. Poderia 

ser elaborado um tipo de documento, de relatório, que desse mais transparência e qualidade ao 

que é feito por essas instituições. 

 A Dora falou que já existe um documento e que o Governo pede que sejam 

feitos os relatórios. As entidades cumprem essa determinação. Mas esse documento está sendo 

objeto de "vivacidade".  Pode-se fazer alguma outra formulação. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Inclusive, no Item 6, é colocada essa 

expressão "incerteza sobre a qualidade dos demonstrativos contábeis". Eu modificaria o termo 

"incerteza", porque, dessa forma, está sendo levantada uma dúvida. Não estamos levantando 

uma suspeita. É preciso dizer que deve haver uma maior clareza na apresentação desses 

documentos. 

 Por exemplo, o Conselho não exige um relatório ou um balanço anual das 

entidades. Algumas entidades mandam esses relatórios, que não são lidos; esses relatórios são 

arquivados. Não podemos dizer que queremos algo que não temos condições de controlar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conforme a idéia do Vando, devemos 

elaborar um relatório que dê mais transparência ao desempenho das entidades. Seria isso? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Mais ou menos isso. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou lançar o Balanço Social das 

Entidades Sociais. Lançaram o das empresas, e, agora, vamos lançar o das entidades sociais. 

 Também seria retirada a palavra "incerteza". Podemos colocar no texto essa 

sugestão que está posta aqui embaixo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Se começássemos pela qualidade dos 

demonstrativos, penso que estaria contemplada a questão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A qualidade dos demonstrativos é uma 

dificuldade. Vamos começar pela qualidade dos demonstrativos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Penso até que é melhor começarmos 

pelos aspectos positivos do que pelos negativos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não há quorum para procedermos a uma 

votação. Mas penso que há um consenso no sentido de que não fiquemos omissos. Uma das 

piores coisas que existem é a omissão. O Conselho não quer se pautar pela omissão. Vamos 

mandar esse documento com essas retificações. 

 Assim sendo, agradeço a todos pela paciência. Ficam todos convocados a 

estarem aqui amanhã às 8 horas. A abertura da reunião será às 8 horas. 

 Está encerrada a reunião. 

****************** 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Antes de iniciar os trabalhos, eu gostaria 

de submeter a pauta à aprovação dos Conselheiros para verificarem se há mais algum item a ser 

acrescentado. Lembro que temos apenas um dia de reunião; então não adianta colocarmos 

muitos pontos na pauta pois não teremos tempo para discuti-los. 

 Particularmente, eu gostaria de informar que a Presidência recebeu um ofício do 

Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, assinado por Bernardete Moreira da 

Silva, solicitando que o Conselho adote providências com relação à inconstitucionalidade da 

Medida Provisória nº 1.473 etc. Em momento oportuno, já que vou relatar essa matéria, 

apresentarei essa questão do Conselho Estadual de Santa Catarina. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Então, Gilson, você está propondo a inclusão 

em pauta de um item relativo à Medida Provisória? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, esse item já está na pauta. É o item 

c - Reunião com o Shubert sobre esse assunto.  

 Eu gostaria de saber se alguém quer acrescentar mais algum item à pauta? 

(Pausa.) 

 Como a pauta está aprovada, iniciaremos imediatamente a discussão do item a - 

Deliberações sobre o encaminhamento da reunião ampliada, cujo relator é o nosso Secretário 
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Executivo, Dr. José Antônio Moroni, que não esteve na reunião, mas foi devidamente 

assessorado. Ele apresentará primeiramente os encaminhamentos. Foi aprovada uma moção do 

plenário - tive uma certa paciência em tentar não aprovar, mas acabamos aprovando — e depois 

discutiremos isso. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A Dorinha me passou os encaminhamentos da 

reunião. Rose, caso eu tenha alguma dúvida, veja se a Dorinha poderá estar presente. 

 Encaminhamentos da parte da manhã. Que os benefícios eventuais tenham a 

participação financeira dos Municípios, Estados e União. O item 1.a da minuta da resolução deve 

definir os percentuais. Vou ler a minuta para verificar do que se trata. A minuta da resolução está 

em nosso material e poderíamos pegá-la porque fica mais fácil para acompanhar os 

encaminhamentos. Então, a proposta é que se defina, no item 1.a da resolução, os percentuais. 

O item  1.b  propõe — o critério sobre criança tem valores diferentes - a necessidade de se 

definir.   

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - O item 1.a é que propõe definir. 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Item 1.a - definir os percentuais.  

Item 1.b - o critério sobre criança tem valores  diferentes - necessidade de se 

definir. Aqui entra a questão do conceito de criança: o Estatuto da Criança e do Adolescente 

define que é até os 12 anos e a LOAS está usando o conceito de criança até os 6 anos; teria que 

se definir isso. Essa é uma questão que não está apenas na resolução, mas também na LOAS, 

no art. 22. 

Item 1.2 - Destinatários. Sugerir um salário mínimo. Conforme está na minuta de 

resolução, não deverá ser inferior a um salário mínimo e aqui sugere-se que seja um salário 

mínimo. Sugere um deliberação imediata sobre a descontinuidade dos benefícios eventuais de 

natalidade e morte. Discutir como operacionalizar os   benefícios, uma vez que já estão 

garantidos em lei. Definir os percentuais da União, Estados e Municípios. Que se coloque como 

critério o comprovante de renda ou prova testemunhal. O comprovante de domicílio não se aplica 

a este público.  
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No item 2.1, há um ponto na minuta da resolução que pede os comprovantes de 

renda, de nascimento e de residência no Município. E há uma proposta aqui de se retirar os 

comprovantes de domicílio e de renda ou prova testemunhal. O prazo é de 180 dias para os 

Municípios começarem a executar a concessão dos benefícios, uma vez que o orçamento 

municipal é fechado em agosto. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A proposta é para se retirar esses 180 dias? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não. A proposta é deixar 180 dias para os 

Municípios... 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não, é para se retirar. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Então, é para se rever o prazo devido à questão 

orçamentária, que é fechada em agosto. Como não há, já teríamos a previsão de entrar no 

orçamento do ano que vem. 

O Estado do Maranhão alerta para a problemática da contrapartida, que está 

sendo justificada na estrutura que o Estado montou para viabilizar o repasse de recursos para os 

Municípios.  Dorinha, você poderia explicar melhor este ponto? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Os Conselheiros do Maranhão comentaram 

que o Estado está justificando que a contrapartida dele está sendo a infra-estrutura administrativa 

e não recursos adicionais.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Porque a contrapartida do Estado seria uma 

questão de apoio técnico, uma questão mais administrativa e não necessariamente em recursos.  

Regulamentar, em primeiro lugar, o financiamento e o repasse dos recursos 

junto com os benefícios. Criar mecanismos para inibir o mau uso dos recursos pelos Municípios. 

Que os benefícios eventuais não sejam perpétuos. Que o CNAS estabeleça um prazo para se 
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definir a questão jurídica do benefício eventual. Que haja uma interface com todos os Conselhos 

de educação e saúde, para nos fortalecermos no avanço da política social. Importância dos dados 

estatísticos para negociação dos recursos junto aos órgãos. Que o Governo Federal - MPAS - 

faça um estudo sobre a população alvo, considerando o critério de um salário mínimo per capita, 

conforme definido na conferência. Que o Governo Federal instrumentalize os Estados e 

Municípios sobre a população alvo da assistência social. Que o CNAS tenha autonomia, 

legalidade e legitimidade na regulamentação dos benefícios eventuais, por meio deste fórum, 

embora as reuniões ampliadas não sejam deliberativas. Que este fórum dê respaldo ao CNAS, 

encaminhando e discutindo critérios básicos para se chegar ao mínimo de consciência sobre os 

benefícios eventuais.  

Outros encaminhamentos: carta ao fórum estadual de assistência social sobre a 

Segunda Conferência Nacional de Assistência Social.  Relato do CFESS do Rio  de janeiro, no 

sentido de se incentivar as conferências municipais e estaduais. Sugere uma moção ou abaixo-

assinado para que se realize a Segunda Conferência Nacional. Alerta sobre a medida provisória -  

a revisão a partir do dia 2 de setembro é precipitada e o prazo de 2 anos ainda não se extinguiu - 

trata-se da questão da revisão dos benefícios de prestação continuada.  Que se estabeleça uma 

luta política com outros conselhos em favor da LOAS e da seguridade social; foi aprovada uma 

moção de repúdio sobre o descumprimento  da LOAS. Sugere que o CNAS acione o Ministério 

Público para que se posicione quanto ao atropelamento das leis, por meio de medidas 

provisórias. Que todos os presentes passem um fax para os Deputados e Senadores de seus 

Estados, com o objetivo de alertá-los sobre as perdas. O CNAS deve mandar para os Conselhos 

estaduais o resultado da Reunião Ampliada e da Reunião Ordinária; não tendo manifestação e 

recomendação, foi lida, mas não foi colocada em votação. Que os benefícios eventuais não sejam 

discutidos isoladamente, mas que sejam consideradas as normas operacionais básicas - as 

NOBs. Que se vincule, na regulamentação dos benefícios, a participação do financiamento da 

União.  

Esses seriam os encaminhamentos que foram retirados na discussão dos 

benefícios eventuais, sendo que alguns não são específicos dos benefícios eventuais.  
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Temos também os encaminhamentos retirados da outra discussão das 

conferências.  

 

ANA LÍGIA GOMES - (intervenção fora do microfone.) 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu gostaria de fazer um encaminhamento 

sobre essas propostas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Há questões que são recomendações; outras 

são propostas objetivas, como por exemplo, um salário mínimo, dividir percentual entre as três 

esferas etc.  

Penso que se formos analisar pontos como esses que são objetivos, ficaremos 

discutindo longamente e ocuparemos toda a reunião. Então, a minha proposta é que façamos um 

grupo de trabalho paritário, composto pela Presidência, dois do Governo e dois da Sociedade 

Civil, para fazermos uma nova minuta, acatando ou não essas propostas e apresentá-la ao 

plenário, justificando por que acatou ou não determinadas propostas e depois isso seria colocado 

em discussão, porque assim o grupo discutiria em cima de um documento. É um grupo de 

trabalho, ele não vai trazer um documento pronto; ele pode não acatar um proposta e o plenário 

defender que se deve acatar; mas ele traria algo já sistematizado, porque ficará muito cansativo e 

precisamos refletir um pouco sobre as propostas para poder defendê-las ou não.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem gostaria de encaminhar a favor? 

Apoiada ou não essa proposta da Conselheira Patrícia? (Pausa.) 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Acho que também está na hora de formalmente 

extinguir o GT LOAS, porque ele não tem funcionado a contento; nas vezes em que se reúne, o 

faz com um grupo extremamente minoritário, o que o desautoriza a trazer propostas de consenso.  
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Devemos apoiar a proposta de se criar um novo grupo para trabalhar 

sistematizando os resultados de ontem. Inclusive, colocando item por item da resolução e as 

propostas que surgiram, separando o que está de acordo com a lei, ou seja, o que já está dentro 

da nossa competência, do que necessita da alteração da legislação para podermos fazer o 

encaminhamento. Isto é, há coisas que a lei impede que se faça diferente. Depois dessa 

sistematização, trazer isso em uma reunião futura para que possamos deliberar, aí sim, item a 

item, sobre a resolução dos benefícios eventuais.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Dando seqüência a essa proposta, gostaria de fazer uma 

sugestão quanto à composição dessa comissão: penso que devemos agora marcar um prazo. 

Depois da pressão de ontem, que parece-me legítima, no sentido de que estamos desde 1993 

com essa lei sancionada, acho que deveríamos dar um prazo ao grupo.  

Se o grupo precisar de assessoria, de estudo ou do que quer que seja, que a 

Presidência dê condições para que ele possa trabalhar da melhor maneira possível. Então, o 

grupo teria que ser composto de tal maneira que, como bem colocou o Vandevaldo sobre o GT 

LOAS, ele não corra o risco de se reunir sem ter quorum, sem produzir, umas pessoas vão e 

outras não. Tem de haver um prazo para a realização dessa tarefa.  

Eu estava conversando com a Patrícia e acho que deveriam compor o grupo o 

Ministério da Previdência, o Sr. Presidente e o Ministério da Fazenda, contando com a assessoria 

do Conselheiro Piola, pois ele já tem alguns levantamentos sobre o trabalho. Mas a composição 

seria formada por esses três, cuidando-se para que seja paritário. Devido ao acúmulo que houve, 

creio que o Vandevaldo deveria ficar e sugiro o nome da Patrícia. Falta uma pessoa... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Você.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Não posso entrar em todas as comissões, Sr. Secretário.  

Podíamos sugerir o nome de alguém da sociedade civil. Poderíamos consultar a 

Fátima para ver se ela pode participar.  
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Eu estava pensando em um prazo de dois meses, mas não sei que prazo deve 

ser dado. Vocês acham pouco? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Particularmente, acho que as colocações 

da Conselheira Ana Lígia são procedentes e acredito que já poderíamos, de início, propor um tipo 

de questão que, no meu modo de entender, vai se constituir em um apoio importante para esse 

grupo: dispormos um parecer jurídico sobre a possibilidade da União participar desse benefício, 

porque foi uma demanda do plenário para que a União fosse incluída nesse assunto. O 

Conselheiro Manoel até já fez comentários sobre esse tema, mas penso que precisaríamos ter 

um documento oficial, dizendo se é possível, apoiado na LOAS, incluir a União nesse benefício 

eventual. Creio que isso é um ponto de partida muito importante para sabermos se é possível 

incluir a União nisso. Seria um ponto inicial.  

A outra questão que considero também muito importante é que o Secretário 

Executivo, ao formar o grupo, passasse uma cópia de documentos similares, produzidos pelo 

INSS, com os quais, inclusive, tivemos contato nessa semana, devido à questão do BPC, onde se 

observa que há muito mais coisas a serem colocadas em um documento como esse do que 

aquelas que colocamos em nossa resolução, que, de fato, estava muito crua, tanto que foi 

questionada em vários pontos durante o nosso encontro.  

Penso que devemos fazer um documento mais completo que esse que fizemos. 

Chamo a atenção, por exemplo, para definições de público - isso tem de ficar muito claro em um 

texto como esse. Tenho em mão, por exemplo, o documento feito pelo INSS para o BPC. É 

extremamente detalhado, com acróstico, critérios, pontuação etc. Não podemos fazer um 

documento leve demais, senão nem teremos como decidir sobre ele, fica na generalidade. Acho 

que deveríamos ter esses documentos em mãos antes de começar os trabalhos e chamo a 

atenção, particularmente, para essa questão do posicionamento jurídico sobre a possibilidade de 

inclusão da União nesse benefício, que foi uma reivindicação, e não tínhamos algo concreto para 

dizer, pois a LOAS é um pouco vaga quanto a esse assunto. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Gilson, acho realmente que temos de fazer 

essa consulta formal, mas o art. 28 da LOAS diz: “O financiamento dos benefícios, serviços, 

programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios.” Então, inclui a União para financiar os benefícios também.  

E a Constituição diz que a seguridade social. O conjunto da assistência — 

previdência e saúde — é financiada mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se isso é verdade, por que a nossa 

resolução não colocou isso? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não sei. 

  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de saber o porquê. 

 

MARLOVA JAVCHELOVITCH - Ontem, depois que saí da reunião, eu estava 

relendo a LOAS e fiquei conversando com a Prefeita de Maceió, Kátia Born, e ela dizia que a 

Frente Nacional de  Prefeitos  entende  que  os  benefícios  eventuais  devem ser co-financiados 

pela União e que a assessoria jurídica da Frente havia feito um estudo que se remetia ao art. 28 

da Lei. Então eu disse que, de fato, “demos um cochilo” e, inclusive, eu me penitencio por isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, essa é uma das razões pelas 

quais tive uma certa resistência em levar adiante a aprovação daquela moção de repúdio, porque 

aquilo cai em cima do CNAS. O repúdio é porque foi interrompido o pagamento dos auxílios e 

quem foi o maior responsável por isso? Nós que não produzimos argumentos.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, Gilson, a Previdência teria que assumir até 

que estivesse regulamentado - é isso que diz o texto da lei.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas o Decreto nº 1.744 diz que os 

benefícios se extinguiram em... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas o Decreto não pode ter mais força que a 

lei. Daí entramos em uma briga jurídica e, inclusive, o Bonifácio, Consultor Jurídico do Ministério, 

diz que há controvérsia sobre isso, porque decreto não poderia se sobrepor à lei. Inclusive, se 

ajuizadas as ações, as pessoas teriam ganho de causa. Acho que é muito complexo - não resta a 

menor dúvida - e teremos de nos debruçar, com mais atenção, não só juridicamente mas do 

ponto de vista político, porque o art. 28 da Lei abre um espaço para negociarmos esse 

financiamento entre as três esferas.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sr. Presidente, desculpe a minha 

ignorância, mas, no estágio atual desse impasse, não está sendo repassado pelos Municípios 

nem pelos Estados, nem pela União nenhum benefício eventual? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não existe esse benefício. Infelizmente, 

ele não foi implementado. Realmente acho que a nossa resolução foi muito leve, o Conselho 

estudou superficialmente a questão. Por isso precisamos agora aprofundar esse estudo e fazer 

um trabalho que tenha condições de ser discutido com mais profundidade.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não concordo que tenha sido 

superficialmente discutido. O problema é que não existia consenso. Como poderíamos tirar uma 

resolução do Conselho? Não era de uma parte do Conselho. Foi semelhante à Lei Orgânica da 

Assistência Social que foi levantada aqui por várias pessoas, por diversas vezes, e algumas 

questões, como por exemplo, a questão da renda como critério e a questão da idade foram 

questões que entraram por conta, não das pessoas que estavam escrevendo a lei, mas ou saía 

assim ou não saía. 

O Vandevaldo ontem foi muito feliz quando disse que o GT LOAS chegou a um 

determinado momento em que travou, porque não andava, havia divergência. O Moroni fez a 
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redação final da resolução e sabe muito bem que a resolução tentou contemplar o que era acordo 

para poder avançar e foi com esse espírito que levamos ontem. Acho que a  moção de repúdio 

está correta, porque trata de uma coisa que não foi efetivada.  

Concordo que temos de fazer agora de forma mais efetiva, com votação, para 

podermos chegar a um resultado concreto. Aliás, ontem, assumimos esse compromisso.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Concordo com sua proposta de que são 

necessários estudos jurídicos. Entretanto, se esses estudos já foram feitos, como acabou de 

colocar a Marlova, pela Assessoria Jurídica da Comissão de Gestores Municipais, poderíamos 

simplesmente aproveitá-los, solicitando que eles nos mandem essa fundamentação jurídica, já 

que eles a encomendaram e consideraríamos esses estudos como fundamentação suficiente 

para que o Conselho tome um posicionamento. 

     

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para envolver a União, precisamos de 

pareceres também do Governo.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Até porque não há um estudo jurídico pronto, 

Célio. O que foi feito foi uma consulta ontem. A rigor, eu que sou leiga, não sou advogada, não 

sou da área jurídica, lendo, pareceu-me evidente, tanto no art. 40 quanto no art. 28, que há um 

problema. Para dirimir isso de vez, acho que o CNAS deveria solicitar uma consulta à Assessoria 

Jurídica do próprio Ministério da Previdência, até fazendo essa justificativa a de que fica evidente 

nos arts. 40 e 28, mas acho que deveríamos pedir para a Consultoria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sendo assim, eu gostaria de obter os 

nomes das pessoas que participarão da comissão proposta pela Patrícia. Do Ministério da 

Previdência e Assistência Social seria o Conselheiro titular, Dr. Celecino, mas há também o Dr. 

Mulatinho, que é Conselheiro do Ministério ligado à SAS. Como foi mencionado, não sei se 

ficaríamos com a SAS, nesse caso, ou com o representante oficial do Ministério. Talvez 

pudéssemos colocar a própria SAS. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que, nesse caso, o Ministério tem... 

 

HELDO MULATINHO - Tecnicamente, é mais pertinente a presença de alguém 

ligado à Previdência nessa questão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu não queria deixar de contemplar a 

SAS, porque é importante ouvir a opinião deles.  

Então, colocaríamos o Conselheiro titular, Dr. Celecino, que, por meio do seu 

suplente, participaria do grupo; o Presidente já está; do Ministério da Fazenda agora é a Eurídice; 

o Vandevaldo, a Patrícia e a Fátima.  

Fátima, você concorda com a inclusão do seu nome nesse GT?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Concordo, inclusive porque acho que a 

Comissão de Financiamento deveria fazer parte desse grupo, pois há coisas que estão 

diretamente ligadas a ela. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então está em votação se esse grupo 

será aprovado pelo nosso Plenário. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa?  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não me debrucei na lei, mas lendo esses 

dois artigos, pareceu-me que existe uma contradição na própria LOAS. Acho que o assunto irá 

necessariamente partir para uma negociação política - se o Governo quer ou não ajudar no 

financiamento disso -, porque a LOAS é contraditória, não é absolutamente clara com relação a 

esse tipo de coisa. O artigo diz que vai contemplar o financiamento dos benefícios, mas quando 

trata de benefícios eventuais tira a União. É preciso haver negociação política com relação a esse 

tipo de situação. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que o grupo terá de se debruçar 

sobre esses vários ângulos da questão e produzir um documento mais completo, levando em 

consideração todos esses pontos.  

Estou querendo decidir se o grupo será esse mesmo. Quem estiver de acordo 

com esse grupo, permaneça como está.(Pausa.) Está aprovado. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu gostaria de sugerir que convidássemos a 

Consultoria Jurídica para acompanhar os trabalhos do grupo. O Consultor Geral, Dr. Bonifácio, 

pode designar alguém, pois acho que isso facilitaria muito o trabalho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

Moroni, ainda temos uma moção de repúdio que foi aprovada e vamos ver o que 

faremos com ela. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há duas questões: uma sobre o prazo, se foi aceito 

dois meses; e outra sobre extinguir o GT LOAS, que precisaria de aprovação do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A questão do prazo de dois meses para 

produzir esse documento foi uma sugestão da Conselheira Ana Lígia.  

A questão da extinção do GT LOAS é outro assunto.  

Vamos primeiro discutir essa questão dos dois meses. Quanto a esse prazo, 

pergunto ao Conselheiro Manoel, na qualidade de nosso advogado, se acha que esse prazo seria 

suficiente. 

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - Não sou da Consultoria Jurídica, Presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas você é o único advogado do 

Conselho. 
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MANOEL VERAS NASCIMENTO - Sou contratado pela DATAPREV como 

economista e não como advogado.  

Não sei, acho que é o tamanho da tarefa que vai determinar o prazo, não existe 

um prazo legal, depende da dedicação e do tempo dos componentes da Comissão e da urgência 

com que isso precisa ser encaminhado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Alguns componentes do nosso grupo 

moram em localidades diferentes: O Vandevaldo mora em Recife, a Fátima mora no Paraná, e o 

restante do pessoal mora em Brasília. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Mas quem mais falta às reuniões é o pessoal 

daqui, Presidente. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Infelizmente,  é  verdade. É um contra-senso, mas é 

verdade!  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Aliás, na última reunião do GT LOAS, 

havia três pessoas, e nenhuma era de Brasília. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não sei se esse prazo de dois meses 

seria suficiente. Talvez pudéssemos acrescer mais um mês.  

 

MANOEL VERAS NASCIMENTO - O Ministério da Previdência não faz parte do 

GT LOAS.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Talvez pudéssemos indicar um prazo de dois 

meses e se avaliarmos que não dará tempo, aumentaremos o prazo com mais um mês. É bom 

que haja um limite para a Comissão trabalhar com mais dedicação. 
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ANA LÍGIA GOMES - Dois meses é o prazo para a Comissão, inclusive, trazer 

alguma coisa para apresentar a este Conselho; dependendo da avaliação feita aqui, pode voltar 

para a Comissão. Por isso não pode ser um prazo muito grande. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos sugerir um prazo de dois meses e, 

caso não seja suficiente, o prorrogaremos. Por ser uma questão sujeita a essa contingência e 

como o grupo já foi aprovado, poderíamos considerar aprovado esse prazo de dois meses, como 

sugestão.  

Ainda sobre esse assunto, temos uma moção de repúdio. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - E quanto ao GT LOAS? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois votaremos com relação à extinção 

do GT LOAS, é outro assunto.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Mas era o GT LOAS que tinha a atribuição de fazer 

as propostas dos benefícios eventuais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O GT LOAS era um grupo que estava 

propondo mudar a LOAS inteira, era outra coisa. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - De repúdio, foi apresentado por Assunção de Maria 

Ribeiro Fialho, Vice-Presidente do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Os 

participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social, realizada em 

Brasília no dia 21 de agosto de 1997, manifestam repúdio ao descumprimento dos dispositivos da 

Lei nº 8.742, que assegura o pagamento de benefícios eventuais, de natalidade e morte, de 

natureza existencial, pela Previdência Social, até que a assistência pudesse assumi-los, conforme 

prevê o art. 40 da LOAS. Repudia ainda a cassação de direito a esses mesmos benefícios 
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imposta aos contribuintes da Previdência Social, sem a apresentação de qualquer justificativa e 

sem a redução equivalente no valor das contribuições previdenciárias.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Essa moção contém uma manifestação legítima de 

discordância, mas a maior parte dela são propostas. Então, a denúncia está feita e as propostas 

devem ser remetidas à Comissão. Há três ou quatro propostas aí, não é isso? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, essa é uma moção votada no 

plenário. O art. 20 trata do BPC e o art. 22 trata dos benefícios eventuais. Os benefícios eventuais 

foram suspensos pelo Decreto nº 1.744, a partir de 1º janeiro de 1996, na suposição de que, a 

partir dessa data, a Previdência pudesse regulamentar os benefícios eventuais. Como a 

regulamentação dos benefícios eventuais dependia de resolução desse Conselho, essa é uma 

moção de repúdio, de certa forma, a um trabalho ineficiente do Conselho, no meu modesto modo 

de entender. 

Quanto aos benefícios de prestação continuada, realmente eles foram pagos. 

Houve algumas dilatações, por meio de medida provisória, mas foram pagos.  

Tive uma certa resistência em votar essa moção de repúdio, mas como todos 

decidiram votar, foi votado e está aí a carapuça no nosso Conselho, no meu modo de entender. 

Creio que temos de considerar essa moção de repúdio sob esse aspecto. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu não entendi assim. Entendi que a moção se 

refere aos auxílios natalidade e mortalidade, que eram da Previdência e agora são tidos como 

benefícios eventuais na área de assistência. Então a moção diz o seguinte: eu sou contribuinte da 

Previdência e, enquanto contribuinte, tinha o direito aos auxílios natalidade e funeral pela 

Previdência. O que aconteceu? Esses benefícios saíram da alçada da Previdência e foram para a 

Assistência Social com o nome de benefícios eventuais. Eu, contribuinte da Previdência, que 

contribuí anos e anos com a Previdência, deixei de ter o direito aos auxílios natalidade e funeral. 

Contribuí e perdi esse direito, não tenho mais. Indo para a Assistência Social, outro público, o 

público da Assistência, teria o direito de receber e ainda não o recebeu. Então, quem estava 
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recebendo parou de receber, e quem teria de receber ainda não recebeu. O CNAS não tem nada 

a ver com isso, absolutamente nada, porque não foi ele que extinguiu o benefício.  

O problema do CNAS é o fato de não ter regulamentado ainda. Mas a questão é 

anterior: E eu que contribuí e ainda não recebi? Ela é dupla. É uma crítica que o CNAS tem de 

assumir, o CNAS realmente não regulamentou. Agora, trata-se de uma moção conjugada. Há 

duas perdas: uma perda para quem tem o direito de receber e ainda não recebeu, e uma perda 

para quem contribuiu e não recebeu. Como fica quem contribuiu? Ele perdeu esse auxílio. Eu que 

sou previdenciário perdi, não tenho mais auxílios natalidade e funeral. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Patrícia, quero lembrar a você que o artigo da LOAS diz 

que a transferência do benefício do Sistema Previdenciário para a Assistência Social não podia 

sofrer solução de continuidade. Está escrito na lei. O pessoal tem o direito de se manifestar, pois 

estava insatisfeito com o que aconteceu. É uma manifestação legítima. Foi uma supressão de um 

direito.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que tem o direito de se manifestar 

- foi o que ocorreu. Cabe ao CNAS se manifestar, já que não houve a regulamentação e como 

não ficou combinado, que o benefício deixaria de ser pago somente depois que ocorresse a 

regulamentação, na realidade, a Previdência errou por parar de pagar um benefício que era um 

direito já adquirido. Esse direito passou a ser tratado por outra lei que ainda não foi 

regulamentada. Portanto ele sofreu a descontinuidade e é isso que está sendo discutido, a não-

continuidade.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou de pleno acordo com todos os 

pronunciamentos feitos aqui. Acho que realmente houve uma manifestação de insatisfação dos 

presentes, só que o CNAS tem também uma parcela de responsabilidade sobre isso. Isso é 

inegável, pois a regulamentação dependia de nós e não conseguimos fazê-la. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Temos de reconhecer os nossos erros. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu quero “relativizar” esse erro. A Lei diz que a 

transferência do Sistema Previdenciário para o de Assistência Social não deveria sofrer solução 

de continuidade. Sai um decreto dizendo que ficam extintos os dois auxílios. O decreto extinguiu 

sem dar condições de haver esse processo de transição, quer dizer, jogou a responsabilidade 

para o CNAS, como se fosse fácil resolver esse problema. O CNAS podia, há muito tempo, ter 

feito uma resolução determinando que os Municípios e os Estados paguem. Ia ser “letra morta”, 

porque os Estados e os Municípios não estavam preparados para isso. Então, houve uma 

imposição da lei de que acabou e que agora tem que regulamentar, mas não havia condições 

para isso. O CNAS podia muito bem ter feito uma minuta há muitos anos, agora os Estados, os 

Municípios e a União iam cumprir? É um processo que exige condições.  

Aceito essa crítica, mas acho que não houve condições para que esse processo 

tivesse sido desencadeado. Houve uma imposição, o auxílio foi suspenso sem um processo de 

transição. O CNAS pode baixar uma resolução, mas e aí? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas o CNAS não é perfeito, não está isento de 

problemas. Não entendi o que você quis dizer com a expressão “relativizar o erro”. Acho que a 

Patrícia fez uma argumentação com a qual concordo plenamente. Não bastaria o CNAS ter 

baixado uma resolução, porque ela não seria cumprida. Mas ainda assim, nos cabe uma parcela 

de culpa, pois foi um assunto sobre o qual demoramos para discutir conscientemente, porque 

tínhamos outras prioridades. Então, tudo bem, a moção tem que ser encampada, votada e 

encaminhada. Inclusive, essa moção respinga muito mais em mim do que em você, Gilson. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ela está sendo encaminhada ao CNAS e deve 

ser encaminhada ao Ministério também.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há mais duas pessoas inscritas: o José 

Carlos e o Célio. Depois veremos o que fazer com a moção. 
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JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Se houve realmente um corte de um direito 

adquirido pelo Governo Federal, acho que a moção deveria ter sido feita de modo mais 

profissional, ou seja, ajuizar uma ação cível pública contra o fato de estar pagando para receber 

um benefício e não o estar recebendo. Se essa discussão ficar só na parte mais filosófica, será 

uma dificuldade enorme o Governo Federal voltar a dar esse benefício. Se houvesse uma ação 

cível pública, por parte desse pessoal todo, contra o Governo, ele teria que tomar uma medida, 

porque, na verdade, quem está recebendo os recursos e que deveria devolver esses recursos, na 

forma desses benefícios, é o Governo Federal.  

Ontem, quando os Municípios se manifestaram, estavam cobertos de razão. 

Pensando do ponto de vista do contribuinte, eu pago ao Governo Federal para que ele me 

favoreça com um determinado tipo de benefício. Se ele, de uma forma unilateral, corta esse 

benefício, tenho que fazer algo. Não quero fazer previsões pessimistas, mas se formos ficar 

nessa questão mais filosófica, esse problema não será resolvido de jeito nenhum. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - O fato de existirem mecanismos instituídos 

como as ações judiciais, não invalida o mecanismo político de protesto por meio de moções. Acho 

que é legítimo que as pessoas que se sentem ofendidas, todos os trabalhadores, entrem com 

ações judiciais, e é legítimo também que manifestem seu protesto.  

Como não somos uma instância judicial, somos uma instância de caráter 

político, proponho, em primeiro lugar, que temos de vestir a nossa parte da carapuça, como 

estávamos dizendo - recebemos uma chamada de atenção pela prioridade que fizemos, que 

foram outras, conforme colocou a Marlova. Em segundo, que encaminhemos essa moção ao 

Ministério da Previdência e também à Presidência da República, responsável último pela gestão 

pública. Como disse o José Carlos, houve um recolhimento de contribuição para um benefício que 

não foi prestado. E há que se fazer essa manifestação política de protesto, ao menos. Portanto 

seriam esses três encaminhamentos: para o próprio Conselho, para o Ministério da Previdência e 

para a Presidência da República.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir finalmente o Vandevaldo e, 

em seguida, decidiremos que encaminhamento dar, de acordo com a proposta do Célio. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Apoiada essa proposta do Célio, que considero 

corretíssima. Penso que o espírito da moção é resolver o problema. O que o Conselho pode fazer 

é buscar a solução para o problema.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, está em discussão a proposta do 

Conselheiro Célio. Quem quiser encaminhar a favor, já foi feito o encaminhamento do 

Vandevaldo, e quem quiser encaminhar contra podem se manifestar. (Pausa.) 

Não havendo nenhum encaminhamento contrário, está em votação a proposta 

do Conselheiro Célio. Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.) Aprovada.  

Passaremos à questão da extinção do GT LOAS. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu gostaria ainda de chamar a atenção da 

Secretaria Executiva para encaminhar o relatório dessa reunião, não só aos presentes, mas 

também aos outros fóruns, Conselhos e Secretarias que não estiveram na reunião. Ou seja, que 

seja feito um relatório urgentemente, no qual seja incluída essa decisão do CNAS de criar um GT, 

dos prazos e do encaminhamento da moção. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Vando, nós nos comprometemos com isso. Não é uma 

questão de pedir, mandaremos o relatório e o mapa de deliberações dessa reunião. Nós nos 

comprometemos em fazer isso. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Esse é o procedimento feito em todas as Reuniões 

Ampliadas. Após a reunião, mandamos o que foi deliberado na reunião, desde moções, os 

documentos que circularam, assim como a decisão do Colegiado a respeito dos 

encaminhamentos tirados da reunião. Esse é o procedimento normal, que é feito em todas as 

reuniões ampliadas. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quanto à questão de extinção do GT 

LOAS, eu gostaria de fazer, inicialmente, um comentário. Esse grupo que estamos criando agora 

tem um âmbito mais limitado; ele tem, única e exclusivamente, o objetivo de tratar de benefícios 

eventuais. O GT LOAS é um grupo criado para discutir, de maneira muito mais ampla, as revisões 

necessárias da LOAS. 

Não sei se é oportuno extinguir o grupo, se ainda não clareamos mais algumas 

coisas. De repente extinguimos o grupo e, logo em seguida, talvez tenhamos de criar outro 

semelhante.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Tenho uma preocupação que, aliás, venho 

colocando quase que sozinha há quase um ano, Gilson. Você ajuda, Fátima, mas já falei sobre 

isso repetidas vezes, e essa semana conversei com a Deputada Fátima Pelaes, do PSDB do 

Amapá, ela me telefonou, perguntando como a sessão estava sendo encaminhada. Comentei que 

tínhamos um Presidente novo e que ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isso com 

você, mas vou aproveitar e falar sobre isso com todos. 

A LOAS tem um problema sério, o qual temos de atacar imediatamente, que é a 

questão dos membros da sociedade civil. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A reeleição. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Exatamente. O decreto regulamentador, feito 

nesta  gestão e negociado com a Casa Civil, tem seus eventuais problemas, mas é um decreto 

bom, que teve o aval do Ministro Clóvis e do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Temos de 

fazer uma nova eleição em março. E o que aconteceu? A LOAS não é clara, porque fala que o 

mandato dos membros do Conselho é de dois anos, permitida uma única recondução. Isso é um 

problema. 

 



 

 95 de 196 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quem é investido do mandato: a entidade ou a 

pessoa? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - “Art. 17 - Fica instituído o Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, ...cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm 

mandato de dois anos, permitida uma única recondução por igual período.”  

Quem é o membro: a pessoa ou a entidade? Porque, logo em seguida, o § 1º do 

art. 17 dispõe que “o CNAS é composto por 18 membros e seus suplentes, cujos nomes são 

indicados ao órgão de acordo com os seguintes critérios: 9 representantes governamentais, 

incluindo um representante dos Estados e um dos Municípios; 9 da sociedade civil, dentre esses e 

aqueles escolhidos em fórum próprio.” 

Bonifácio me dizia que o membro não é a pessoa, é a entidade, mas que há um 

problema em relação ao Governo: somos obrigados a interpretar a lei, dizendo que o membro é a 

pessoa e não a entidade. Porque se assim fosse, como a LOAS não dá trato diferente no art. 17, 

§ 1º, incisos I e II, e como trata de forma igual os representantes do Governo, Estados, 

Municípios e sociedade civil, significa dizer que, em março, nem o Ministério do Trabalho, nem o 

Ministério da Previdência, nem o da Fazenda podem continuar no Conselho. 

Conversei longamente sobre isso com o Bonifácio e ele me dizia que isso tem 

de voltar para a pauta e que temos de conversar. E eu disse que ia conversar sobre isso com o 

Gilson. O Celecino já tinha essa preocupação e não há solução para isso. A solução é 

regulamentar e dizer que é permitida a recondução.  

Por exemplo, o Presidente Fernando Henrique Cardoso é candidato a reeleição. 

Suponhamos que ele se reeleja, que o Paulo Paiva continue Ministro e que o Gilson Dayrell 

continue o Representante. Você pode ficar durante seis anos no Conselho, porque eles podem 

achar que tem de ser você e não outro. Entendeu? Da mesma forma, o CFESS pode achar que a 

Ana Lígia é perpétua. (Risos.)  

Então, Gilson, o GT LOAS já fez uma proposta em relação a isso. O Ministro 

Stephanes já tinha concordado que deveríamos fazer uma negociação política no Congresso e 

uma na Casa Civil, em termos de MP, em relação à permissão da recondução e não de uma 
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única recondução. Mas quero dizer que esse problema é para ontem, porque já estamos em 

setembro. Se a eleição for em março, precisamos do edital publicado em novembro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que mostra que não podemos extinguir 

o GT LOAS. Acho que o GT LOAS tem uma missão importantíssima e a curto prazo, que é essa 

questão da eleição. Além do mais, temos de discutir toda a questão da regulamentação da LOAS, 

que falamos anteriormente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não é só a questão da eleição, Gilson, mas 

também a dos membros do próprio Conselho, porque há pessoas que já estão há dois anos e já 

foi reconduzido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu entendi.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - A proposta é no sentido de que vinham 

reclamando... Assumi interinamente a coordenação do GT, a coordenadora era a Marlova. As 

últimas reuniões do GT não têm tido sequer quorum para decidir. Talvez não seja o caso de 

extinguir o GT, mas de chamar os representantes governamentais, porque os representantes da 

sociedade civil têm participado: Fátima, como representante dos trabalhadores; Ana Lígia, como 

representante dos portadores de deficiências; Mariazinha, como representante dos idosos e eu, 

como representante das entidades de assistência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem são os representantes do 

Governo? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Do Ministério do Trabalho, era o Marcelo, que 

sempre teve dificuldades, apesar de comparecer a algumas reuniões. Da SAS, era a Joana, que 

chegou a participar de duas reuniões. O Ministério do Planejamento participa muito 



 

 97 de 196 

esporadicamente e os Municípios, que tinham uma atividade bastante intensa no início, mas 

depois relaxaram.  

Se os representantes governamentais voltarem a participar do GT LOAS, 

realmente não tem sentido extingui-lo; mas para ficar só formalmente no papel, é melhor 

extinguir. Acho que se você conversasse com o pessoal do Governo, gentilmente, para indicar 

representantes, o GT poderia funcionar, porque ele ainda tem um papel a cumprir. 

 

ANA LÍGIA GOMES - A propósito, eu queria encaminhar uma sugestão: há uma 

dificuldade tremenda e há um desgaste reiterado nosso, e eu não gostaria de ficar falando 

repetidamente sobre a ausência dos representantes governamentais nas reuniões das 

comissões. 

Então, não seria possível você negociar com as representações? Sei que isso 

representa para o Conselheiro do Governo, em geral, uma tarefa a mais e nenhuma outra lhe é 

tirada. Geralmente, são pessoas muito ocupadas. Tudo isso eu compreendo, eu também sou.  

Ontem foi desgastante aquela reunião ampliada com vários gestores, e a SAS 

mal foi lá e sumiu de novo. E houve várias observações de plenário, falando sobre a ausência. 

Você, em determinados momentos, era a única pessoa do Governo, porque era Presidente do 

CNAS; às vezes, estavam o Piola e a Solange. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - E o Manoel. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu disse que houve momentos, quando, por exemplo, o 

Piola e a Solange saíram, que você estava sozinho. Eu estou falando, Marlova, do Governo 

Federal, se não há alguma solução, se não é possível pensar em alguma coisa, porque senão 

ficamos conduzindo o grupo com os nove representantes da sociedade civil e uma ou outra 

representação dos Municípios. Fica essa ausência. Sei que as pessoas têm compromissos, mas 

fica a impressão de que, no momento da eleição, todos estão aqui; acabou a eleição, esse 

quorum se esvazia e vira a sociedade civil mais um - dez - e você fica sozinho, desse ponto de 

vista, enquanto um segmento do Conselho, que é paritário. 
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 Será que não é possível falar com os Ministros para que dêem mais 

disponibilidade a esses representantes? Conheço alguns companheiros, como por exemplo a 

Ângela, a Lisete, que trabalham conosco nas comissões, e vejo o número de compromissos que 

eles têm. 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em seguida, falarão a Marlova e a 

Eurídice. Depois, farei um comentário importante. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Antes de falar sobre essa acusação do 

Conselheiro Vando em relação a mim, quero fazer um comentário sobre o problema da ausência 

de representantes do Governo Federal. Quando falamos sobre isso, corremos o risco de sermos 

antipáticos com nossos colegas. É claro que compreendemos, como disse a Ana Lígia, que são 

pessoas ocupadas, que têm outras reuniões, mas os representantes da sociedade civil, dos 

governos dos Estados e dos Municípios também têm outras ocupações. 

Acredito, Presidente, que temos de pensar sobre a questão da prioridade. 

Entendo que se o CNAS é prioritário para o Governo Federal no momento de eleger o Presidente, 

tem de ser prioritário o tempo todo. Se as pessoas têm disponibilidade para se reunirem às 7h da 

manhã, às 8h da manhã, no Gabinete Dr. Cechim, para decidir quem é o Presidente, e depois, às 

6h30min da tarde, no MEC, para negociar. As reuniões ocorrem uma vez por mês. 

Então, a nossa cobrança é no sentido de resguardar também os interesses do 

próprio Governo Federal e de autoridade do Conselho. É claro que aí não vai nenhum demérito 

pessoal aos nossos Colegas, até porque, como a Ana Lígia disse, quando trabalhamos nas 

comissões e individualmente, sabemos que o volume de trabalho que essas pessoas têm é muito 

grande. Então, às vezes, é difícil. Eu mesma, que estou passando mais tempo em Brasília, tenho 

coisas que estão me “puxando” para outro lugar, que me impedem de chegar na hora - sempre 

sou pontual, mas quando vejo cheguei uma hora depois. Sei que é difícil, mas nosso apelo é no 

sentido de que o Conselho possa funcionar paritariamente sempre. 

Em relação a essa questão apresentada pelo Vando, realmente fui 

coordenadora do GT LOAS desde o início do grupo, que funcionou cerca de um ano ou mais. 

Quando assumi a coordenação do GT, eu acumulava com a função de Presidente do Conselho; 
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depois saí da presidência e continuei coordenando o GT LOAS porque entendia, e continuo 

entendendo, que este é um grupo de trabalho prioritário. Não tenho a menor dúvida de que a Lei 

tem suas imperfeições e que o fórum legítimo para trabalhar nessas imperfeições é este GT. Por 

isso acho que o GT LOAS é importantíssimo. 

Mas o Vando deve lembrar que, desde o ano passado, venho pedindo para me 

afastar do Grupo e sair da coordenação, porque entendia que a tarefa do grupo tinha acabado 

quando o grupo veio à reunião e fez suas propostas. Houve discórdia na reunião de dezembro, 

em Recife, na qual não estive. Sei que o assunto veio à tona e foi um caos, segundo a Fátima; eu 

não estava lá e li depois nas atas. Desde o ano passado, mal fazíamos a ata das reuniões do GT 

LOAS, mas faz um ano que eu havia pedido para sair da coordenação - saí e o Vando assumiu 

interinamente - e do Grupo, porque entendi que as minhas contribuições estavam esgotadas. 

Tenho uma posição muito clara em relação ao que penso deve ser modificado na LOAS nesse 

momento. Faço questão de dizer que não é uma posição individual da Marlova, mas uma posição 

de consenso discutida no âmbito da representação dos municípios. Penso que determinadas 

coisas começam a ficar desgastadas e não conseguimos mais avançar. Então pedi para sair do 

Grupo porque entendi que a nossa contribuição estava dada.  

Se os conselheiros entendem que esse é um novo momento e que é vital, não 

me recusarei a participar da forma que sempre participo, assídua e responsavelmente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir a Conselheira Eurídice. Você 

foi indicada para participar do GT dos benefícios eventuais, a fim de trazer uma nova proposta de 

regulamentação do assunto. Na sua ausência, sem tê-la consultado, mantivemos o seu nome, 

sujeito a uma consulta. Já que você chegou, eu gostaria de confirmar se você aceita participar 

desse grupo? 

 

EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Aceito. Eu só queria fazer uma observação 

quanto ao comentário da nossa Colega. Acho que você tem toda razão. Nesse primeiro encontro, 

a minha participação ainda está sendo meio tumultuada, porém o Ministro da Fazenda está 

absolutamente consciente da importância deste Conselho e estou me desligando de algumas 
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atividades adicionais para me dedicar muito mais. Nesse primeiro momento, cheguei de viagem, 

houve a saída para um curso da Lígia, o que tumultuou um pouco a indicação, cheguei aqui sem 

ter lido o material, sem ter tempo de assimilar as coisas. Mas, do ponto de vista do Ministério da 

Fazenda, eu gostaria apenas de deixar este registro: há um interesse absoluto de que se 

acompanhe, que se veja, que se encontre, enfim, que se contribua de alguma forma e para isso 

estou sendo desligada de outras funções.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seja bem-vinda, Conselheira Eurídice, 

representando o Ministério da Fazenda nos nossos trabalhos. 

A Ângela e a Dora desejam falar. Eu pediria que fôssemos rápidos, porque 

temos muitos assuntos a tratar. 

 

ÂNGELA MARIA RABELO FERREIRA BARRETO - Com relação a esse 

assunto, lamento realmente não ter podido comparecer em algumas reuniões devido a excesso 

de trabalho. As pessoas do CNAS que já me conhecem sabem que é por absoluta falta de 

possibilidade, e não por falta de compromisso ou comprometimento. Por causa disso, estou 

pensando - até já conversei com a Professora Sônia - em pedir a minha substituição. Ao contrário 

da companheira Eurídice, eu não tenho quem me substitua, não há possibilidade de me desligar 

das atividades das quais estou encarregada no Ministério neste momento, pois coordeno uma 

área que é extremamente deficitária em número de profissionais - a área de educação infantil — 

hoje, é um nível de ensino e está no MEC como uma coordenação apenas, ao lado de outros 

níveis de ensino, que constituem secretarias, com uma estrutura bastante ampla, mas esse é um 

espaço que a educação infantil ainda não conquistou. Então, tendo em vista que estamos 

perdendo funcionários por aposentadoria, com impossibilidade de repor essas pessoas, há um 

excesso de trabalho muito grande.  

Sou apenas suplente, a Professora Sônia é a titular, e quando ela também for 

encarregada pelo Ministro de uma atividade prioritaríssima no Ministério, também terá de se 

ausentar em várias reuniões. Então, ela me perguntou claramente se eu poderia substituí-la em 

todas essas reuniões às quais terá de faltar. Para mim, isso será impossível. Portanto estamos 
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partindo para outra solução: vou pedir que me substituam na suplência, para que não haja mais 

esse tipo de problema.  

Continuo à disposição do Conselho, gostaria de continuar acompanhando, gosto 

muito de estar aqui pois acho que o Conselho tem uma importância muito grande, mas 

infelizmente, neste momento, não estou conseguindo compatibilizar as minhas atividades - e olha 

que já tenho aberto mão de uma série de outras atividades, como, por exemplo, da UnB, onde eu 

era Professora de tempo parcial. É o jeito. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Eu só queria saber e lembrar se os suplentes 

também não poderiam ser convocados para esses grupos de trabalho, como normalmente está 

acontecendo na Comissão de Normas, onde fui chamada, para despertar a atenção dos 

suplentes a comparecerem e tentarem ajudar. Talvez não possam vir à plenária, mas possam vir 

aos grupos de trabalho, já é um trabalho a menos para os titulares. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que é uma boa sugestão. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Só lembrando que essa discussão foi feita aqui. 

Como nos grupos nós deliberamos também, ficava confuso porque, em uma reunião, o titular 

tinha direito a votar e o suplente também. E até para ordenar um pouco foi feita essa discussão, 

pela qual o suplente é suplente do titular onde ele esteja. Por exemplo, eu sou da Comissão de 

Normas e a Dora também; eu não estando, ela assume a titularidade na Comissão de Normas. 

Essa foi uma decisão do Colegiado para todos os suplentes.  

Qualquer Conselheiro pode participar de qualquer comissão, mas mantendo a 

sua qualidade de titular ou suplente, na lógica que apresentei anteriormente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ou seja, o suplente está automaticamente 

convocado caso o titular não possa comparecer. 
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DORA SILVIA CUNHA BUENO - Mas ele podia ser convocado independente do 

titular também. Ele pode participar como ouvinte e se o titular precisar sair, ele fica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Segundo o Moroni, sempre é convocado. 

A sua situação é um pouco diferente porque o membro titular é o Vando, que faz parte da 

Presidência do Conselho; então, ele normalmente está presente em quase todas as reuniões. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sim, mas ele está como Vice-Presidente ou 

como representante da ABONG nas outras comissões? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa é uma boa pergunta. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Às vezes como representante da ABONG, no caso 

do GT de Normas; mas no GT Conferência, por exemplo, estou na Presidência. A Presidência faz 

parte do GT Conferência. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - No seu caso, eu sou a única que posso 

reclamar, mas não estou reclamando. Estou querendo dizer que, nas outras comissões, os 

suplentes também poderiam ser convocados, até para despertar o comparecimento deles, quem 

sabe. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Para tentar ser clara e caminhar com a discussão, 

convocar os suplentes é uma tranqüilidade, é possível convocá-los; eles sabem que não votam e 

participam normalmente. O problema é bancar a vinda deles.  

Uma questão que também acontece nas outras comissões - e sugiro até que 

façamos igual à Comissão de Normas - é a verificação do quorum. Se a Comissão de Normas 

percebe que não haverá quorum, ela não vai gastar dinheiro para se reunir. Se percebermos que 

não haverá quorum para realização da reunião, vamos atrás de cada membro, o pessoal telefona, 

todo mundo confirma, e havendo quorum, faremos a reunião. Se não houver quorum, chamamos 
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os suplentes, se for o caso. Ou seja, vamos verificar o quorum para não criar esse desgaste. As 

outras comissões poderiam fazer isso também. Chamar os suplentes não é o problema. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Ana Lígia, acho que devia chamar o suplente e 

mandar a convocação para ele; se ele achar que pode comparecer - pode existir suplente que 

reside em Brasília -, ele vem, como no meu caso. O Conselho não banca. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Acho que isso pode ser feito sem nenhum problema. 

Fiquei em um mandato de dois anos como suplente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos ouvir o nosso Secretário Executivo 

que tem um esclarecimento. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Isso inclusive está previsto no próprio Regimento 

Interno: “Todas as convocações e materiais serão encaminhados para titular e suplente.” Isso 

vale também para os grupos de trabalho e comissões. As convocação sempre são enviadas para 

titular e suplente.  

Há aquela nossa resolução, que o Vando lembrou, pela qual tanto titular como 

suplente podem participar dos grupos como ouvintes sem problema nenhum, sendo que, nos 

GTs, há os titulares e os suplentes normalmente. De acordo com o Regimento, isso está bem 

claro e esse procedimento é feito, só que a Secretaria Executiva, para poder convocar o suplente 

e bancar a sua vinda, precisa saber que o titular não irá comparecer. Isso está no Regimento, 

está previsto prazo para essas convocações, mas como a Secretaria Executiva não tem esse 

retorno e, às vezes, fica sabendo no dia anterior ou no mesmo dia que o titular não comparecerá, 

fica difícil cumprirmos essa sistemática. Só que na avaliação feita pelo Vando, o problema do 

trabalho dos GTs, em termos de quorum, não está nos Conselheiros que não moram em Brasília, 

e sim nos Conselheiros que moram aqui. Então, esse é o problema.  

Ficou também acertado que a sociedade civil tem uma diferença em termos de 

suplente, porque ele pertence a uma outra entidade. Quando é da esfera governamental, e o 
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suplente é do mesmo órgão do titular, o próprio titular deve avisar ao seu suplente que não 

poderá comparecer. Como a convocação e o material vão para todos, esse é um procedimento 

normal. Mas mesmo no caso em que o titular governamental comunica à Secretaria Executiva 

que não estará presente, nós telefonamos para o suplente, avisando que o titular não 

comparecerá. É esse o procedimento. Agora, em nível de regimento interno, está claro qual seria 

o procedimento, mas no dia-a-dia às vezes falha, em função dessa comunicação. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Moroni, mas os documentos dessas 

reuniões plenárias poderiam ser encaminhados aos suplentes; eu, por exemplo, não os tenho 

recebido. Não recebi nenhum documento relativo às duas últimas reuniões. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Sempre seguimos o procedimento de enviar o 

material anteriormente, para que o Conselheiro pudesse lê-lo sem problema nenhum. Estávamos 

conseguindo fazer essa sistemática. Quando houve a questão da Presidência interina, ocorreu 

essa quebra e estávamos com dificuldade de despachar etc. Agora, com a questão da 

presidência resolvida, conseguiremos retomar essa sistemática de enviar o material quinze dias 

antes. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Isso é regimental. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - É regimental, só que há um problema: pelo nosso 

Regimento Interno, as questões vêm para a pauta da reunião plenária por meio das discussões 

não comissões. Como as comissões estão tendo dificuldades para se reunir, principalmente a 

Comissão de Política e Financiamento, ficamos esperando algumas respostas e elas não vêm. Às 

vezes, isso também atrapalha o envio do material. Então, estamos nesse momento de transição 

de ter uma sistemática de trabalho. Não que tenha sido aprovada uma nova, já havíamos 

aprovado isso e estamos tentando implementar essa nova sistemática, mas às vezes surgem 

essas questões, pois estamos no momento de acertar isso e precisamos ter sensibilidade para 

entender esse momento. 
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SHEILA MIRANDA DA SILVA - Em relação à saúde - não sei se posso falar isso 

quanto à Lisete -, nós pedimos nosso desligamento justamente devido a essa não-disponibilidade 

e a esse acúmulo de tarefas dentro do próprio Ministério e já encaminhamos ao Secretário 

Executivo. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Das duas? 

 

SHEILA MIRANDA DA SILVA - Sim. No meu caso, até me sinto constrangida 

porque não consigo coordenar o Programa Nacional do Idoso e do Deficiente e participar das 

reuniões. Sinto-me envergonhada até por não poder discutir à altura de todos os conselheiros. 

Então, já pedi o meu desligamento e a Lisete também, mas continuaremos vindo até que sejam 

nomeadas outras pessoas.  

Acho que você tem razão em solicitar, pelo menos dentro do Ministério da 

Saúde, um maior compromisso e uma liberação desse representante para que ele possa vir, 

discutir e participar não só das reuniões ordinárias e extraordinárias, mas também dos grupos. 

Não estamos gostando dessa situação de não poder realmente estar sempre presente. E você 

tem razão quando diz que, na hora da eleição, é dado prioridade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de comunicar aos 

Conselheiros que está incluído entre as minhas prioridades um contato com cada um dos 

Ministros que têm assento no Conselho, para discutir a questão da participação dos Conselheiros. 

Ainda não implementei essa decisão porque esses trinta dias iniciais da minha presença aqui 

foram muito tumultuados com uma série de temas e assuntos que não tive como evitar. Eu até já 

conversei com a Sônia e com outros Ministérios sobre essa questão do compromisso que o 

Governo deve ter com o Conselho. Considero isso um ponto importante, porque não é possível 

criarmos grupos de trabalho, onde decisões relativas ao Governo são importantes, e não termos a 

presença de representantes governamentais. Isso é uma  das minhas prioridades e, tão logo eu 

volte de Recife, discutirei com cada um dos Ministros. 
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SHEILA MIRANDA DA SILVA - Começando pelo Ministro da Saúde. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No caso do Ministério da Saúde, 

lamentamos que Conselheiros antigos, que já estão aqui há muito tempo e conhecem bem o 

CNAS, estejam nessa situação, porque muitas questões realmente não têm contado com uma 

participação maior do Ministério da Saúde. Essa regulamentação de benefícios mesmo tem muito 

a ver com laudos, perícias; essa questão de deficiente severo; questão de pontuação; uma série 

de coisas que o Ministério da Previdência adota e que precisaríamos discutir mais seriamente 

com o pessoal do Ministério da Saúde para vermos se é isso mesmo; enfim, ter referendos da 

área. Realmente, não temos podido contar mais decisivamente, de maneira que isso está entre 

as minhas prioridades. Na minha lista de prioridades para conversar com o Governo, o primeiro 

item é essa questão da representação. 

Então, pelo que sinto, deveríamos manter o GT LOAS, com o compromisso de 

que ele, daqui para frente, possa fazer todo o trabalho. Faço um apelo aos integrantes do grupo 

para que, se realmente estiverem com dificuldades, possam indicar pessoas capazes de realizar 

o trabalho; ou seja, substituir pessoas do Governo para comprometê-las com o trabalho. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Permita-me registrar que lamento a saída da Lisete. 

Sabemos que a sua contribuição na Comissão de Normas foi fundamental. Ela está na Comissão 

de Normas há quatro anos e na discussão dos processos, na intercessão da saúde, ela nos tirava 

dúvidas, levava os processos para relatar etc. A  participação dela foi muito importante. 

Ouvi falar que o Manoel também vai sair. Permita-me dizer que acho isso 

lamentável. Sei que não me cabe opinar sobre esse assunto, pois é uma decisão do Governo, 

mas aproveito para registrar que lamento a saída da companheira Lisete, devido à contribuição 

que ela nos dá - eu queria mesmo é que ela tivesse mais disponibilidade para ir às reuniões - e a 

possibilidade do Manoel também sair, porque serão duas perdas tremendas para a Comissão de 

Normas, a qual coordeno. Por isso estou me pronunciando. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Creio que não há mais comentários nem 

dúvidas sobre o GT LOAS. Então, fica mantido. 

Antes de passarmos para o segundo item da nossa pauta, a Fátima gostaria de 

falar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quando a Ana Lígia falou, lembrei-me 

que realmente são duas perdas importantes, até porque a Lisete ficou como minha suplente na 

representação junto ao CNSS. Então, teríamos que ver isso porque eu nunca havia faltado a uma 

reunião do CNSS, mas faltei na última e ficou em aberto a representação junto ao CNSS, o que 

acho lamentável. Teríamos que estudar essa questão da substituição. 

Outro fato que me pegou de surpresa é a saída do Manoel, que é um dos 

representantes assíduos do Governo, que tem dado boas contribuições, não só na Comissão de 

Normas mas no geral. Acho que temos de saber por que tiraram o Manoel. É claro que não cabe 

a mim decidir se o Manoel ficará ou não. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira, tenho de levar a questão e 

deixar que o Governo decida como achar melhor. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não estou querendo entrar na decisão, 

mas acho que pode ser levantado que o Conselho considera... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Acho que devemos ter no Conselho duas 

preocupações com relação à representação do Ministério da Previdência e Assistência. Trata-se 

de um Ministério ao qual o CNAS e a SAS estão vinculados - não estou com isso diminuindo a 

representação dos outros Ministérios - mas é um Ministério chave no contexto da discussão da 

assistência social. Por isso deve haver uma grande preocupação com a representação desse 

Ministério. Estou falando o óbvio, mas já que estamos discutindo a questão da representação, 

essa discussão ganha mais peso no caso da representação do Ministério da Previdência  e 

Assistência. 
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Lamentamos profundamente, caso se concretize, a saída do Manoel; e se isso 

realmente ocorrer, precisaremos da contribuição de uma assessoria jurídica para o CNAS e, em 

especial, para a Comissão de Normas, porque tivemos a felicidade de ter um Conselheiro que 

domina a discussão que passa pelo CNAS quanto ao aspecto jurídico. Demos sorte, quer dizer, 

não foi bem sorte porque foi pensado colocar um representante que pudesse assessorar o CNAS. 

Se o próximo representante do Ministério não tiver essa característica também, temos de pensar 

em uma maneira da Comissão de Normas ter uma assessoria jurídica à sua disposição, pois ela 

precisa constantemente de uma pessoa para dirimir as dúvidas. 

Lógico que não temos o poder de influenciar na representação do Governo, mas 

queremos registrar que seria uma perda muito grande, que, caso se concretize, teremos de 

pensar em uma solução, como, por exemplo, um assessor para dar uma contribuição ao Grupo 

de Normas. Não sei se é possível o Manoel ficar não como Conselheiro, mas com a função de 

assessor da Comissão de Normas. Não sei se é possível negociarmos nesse sentido. Ele deixaria 

de ser conselheiro, se o Ministério achar melhor assim, mas ficaria na assessoria. E, em último 

caso, que se crie uma assessoria jurídica para a Comissão de Normas. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Foi nesse sentido, Patrícia, uma reunião que 

tivemos com a Consultoria Jurídica, com o Dr. Bonifácio, o Dr. Gláucio, o Filipe e o Solon. Fora 

essa questão da representação do Ministério, ficou acertado que a Consultoria Jurídica colocaria 

à disposição do Conselho dois profissionais. Além de ter uma referência aqui para assuntos do 

CNAS, que seria o Solon, teria dois profissionais da Consultoria Jurídica, não só à disposição, 

mas trabalhando no Conselho. Acredito que nos próximos dias isso já estará funcionando. Além 

do Dr. Solon na Consultoria Jurídica para assuntos mais emergenciais, haveria dois profissionais 

no Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Então, vamos passar para o ponto "b" da 

pauta. Com a palavra o Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Conversei com a Patrícia e ela irá apresentar. 
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PATRICIA SOUZA DE MARCO - Eu gostaria de consultar o Plenário se há 

realmente necessidade de darmos informações sobre o GT de Conferências, porque essas 

informações foram dadas ontem na reunião ampliada. Eu não teria nenhum dado a acrescentar e 

por isso consulto o Plenário se há necessidade, já que eu iria repetir os informes dados na 

reunião ampliada. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Todos temos conhecimento dos informes. Se há questões 

a discutir, contradições ou esclarecimentos, aí sim os Conselheiros podiam... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - O que eu gostaria de dizer a respeito 

desse assunto é o seguinte: nós ouvimos ontem a exposição da Patrícia - foram levantadas várias 

questões - e uma particularmente me chamou a atenção, a questão referente aos cadernos que 

seriam distribuídos para todas as conferências, com participação da ABONG e da CFESS. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Não conseguimos financiamento do Ministério, então 

financiamos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Como esses cadernos estão sendo 

colocados e enviados para as conferências, eu estava conversando com o Moroni e há, inclusive, 

um quarto caderno... 

 

ANA LÍGIA GOMES - Estamos tentando conseguir dinheiro para o quarto junto à 

Fundação Banco do Brasil. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Nós teremos um caderno que será 

enviado pelo CNAS, que é o da política com aquela versão preliminar. Pelo que estou sentindo, 

teremos então cinco cadernos: o oficial do CNAS, mais três enviados pela ABONG e CFESS e há 
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possibilidade de um quarto sobre benefício de prestação continuada. É um assunto que 

abordaremos posteriormente.  

A única observação que eu gostaria de fazer é a seguinte: realmente eu não 

estava sabendo disso, porque foi uma deliberação da Comissão de Normas e estou sentindo que 

há uma dificuldade em termos de recursos. Essa dificuldade de recurso para fazer esse caderno 

foi encaminhada ao Conselho ou vocês já resolveram esse problema?  

O CNAS, como órgão de instância superior nesse assunto das conferências - 

não sou contrário a que haja outras manifestações -, a rigor, deveria distribuir nas conferências 

documentos que ele pudesse dizer que são documentos do CNAS. Que fique bem claro que não 

sou contra outros documentos, mas como os temas desses cadernos são todos importantíssimos 

- descentralização, etc - fiquei imaginando se não seria interessante - esses três já estão 

definidos e parece-me que já há dinheiro para fazê-los - que esses documentos aprovados pelo 

Conselho tivessem um referendum do CNAS. É uma questão que estou trazendo para vocês, não 

sei se vocês pensaram nela, porque não sei se há uma preocupação por parte da Comissão de 

Normas de que esses documentos contenham uma posição oficial do CNAS; não sei se vocês 

discutiram essa questão ou se pensaram nisso, porque são documentos que estarão orientando 

as conferências, não é? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não é o grupo de normas, é o grupo de 

conferências. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Desculpe-me, eu falei grupo de normas, 

mas é o GT de conferências.  

Não sei se vocês estão entendendo qual a minha preocupação. Estou 

preocupado porque o CNAS, de alguma maneira, orientando as conferências, deveria ter os 

documentos aprovados pelo Conselho. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Deveria. 
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PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Estou colocando essa questão porque 

acho que, de repente, vamos distribuir documentos e alguém pode, em alguma conferência 

dessas, perguntar: Mas esse documento reflete a posição do CNAS? Se ele tratar de um assunto 

que não foi aprovado no Conselho, o CNAS não poderá dizer que está de acordo com a posição 

do CNAS. Então não sei como vocês discutiram isso. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Preciso sair agora e gostaria que ficasse registrada a 

justificativa da minha ausência: estou viajando para Juiz de Fora, a fim de apresentar uma 

palestra, às 19h, representando o CNAS num processo de eleição do Conselho Municipal de Juiz 

de Fora. 

Para esclarecer sobre esses cadernos, há dois aspectos diferentes: um deles é 

a sociedade civil estar editando e patrocinando a edição de cadernos; eles têm uma série de 

artigos sobre a temática da conferência, de responsabilidade de quem assinou os artigos. Esse é 

um aspecto: subsidiar o debate, pessoas escrevendo sobre temática para subsidiar o debate nas 

conferências. Nenhum deles é a posição do CNAS. Há um caderno que terá uma artigo da 

ABONG, do CFESS, que será de responsabilidade da ABONG ou do CFESS. Agora, é oportuno 

que o CNAS também consiga divulgar as suas posições. É outro aspecto. E aí sim seriam 

documentos assinados pelo CNAS, embora pudessem ter sido produzidos por um dos grupos, 

mas com aprovação do Conselho. Por exemplo, eu acharia absolutamente oportuno que o CNAS 

escrevesse um artigo sobre o BPC ou sobre a questão do financiamento, um artigo do CNAS 

sobre o financiamento, e podia ser uma produção do Ministério da Previdência, por exemplo. São 

aspectos diferentes. 

A própria UNICEF, na Conferência da Criança e do Adolescente, também 

financia cadernos assinados por diversas pessoas que estão debatendo o assunto. É uma 

colaboração das entidades num momento de debate.  

Agora, acho muito importante divulgar a posição do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Eu até sugeri, Conselheira, durante o 

pouco tempo em que estive em uma reunião da Comissão de Normas, que se criasse um GT 
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entre o CNAS e a SAS para ver se conseguiríamos, no curto espaço de tempo que temos, 

produzir um documento de integração final dessa política nacional de assistência social. Essa foi 

uma sugestão que dei exatamente porque esta é uma questão que está em aberto no Conselho.  

Acho que reunir em conferência nacional para dizer que nós, até hoje, não 

conseguimos, vai ocorrer o mesmo quadro da reunião de ontem: vai haver moção de repúdio ao 

CNAS por não possuir política, ao Governo etc. Não tenham dúvidas quanto a isso. Vai se repetir 

exatamente o que ocorreu ontem.  

Dei essa sugestão e acho que é da maior importância que façamos um 

documento final sobre política. Para isso teremos que trabalhar muito. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Onde está aquela publicação que o CNAS iria 

fazer? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - O que existe é um documento preliminar 

da SAS, não aprovado pelo Conselho, com vários pareceres de pessoas que discutiram o tema.  

O que estou propondo é outra coisa: fazer um documento de política. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas não cabe ao CNAS fazer um documento da 

política. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Não estou propondo que o CNAS faça, 

estou propondo que o CNAS ajude a SAS, criando um GT. Nós não seremos responsáveis por 

isso, porque legalmente nem podemos fazer isso, pois a nossa competência é aprovar a política. 

Mas acho que estamos pintando um quadro idêntico ao de ontem, com moção de repúdio etc., 

porque não há uma política nacional de assistência. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas entendo, Presidente - o Conselheiro 

Mulatinho, nosso Secretário substituto da SAS, está aí - que a política está sendo elaborada na 

Secretaria, inclusive com algumas discussões temáticas, como pessoas portadoras de 
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deficiência, questão dos idosos, para a qual foi realizado um grande evento nacional este ano. 

Então, acredito que, em outubro, a SAS já esteja com o documento pronto, produzido, para trazer 

ao Conselho, inclusive, a fim de ser aprovado. Estou com essa expectativa. Acho boa a sua 

sugestão justamente para resguardar que não vamos chegar na Conferência... Foi dado um 

prazo, há uma agenda de compromissos, então entendo que o documento estará pronto e cabe a 

nós cobrar para que, em dezembro, no encontro nacional, essas coisas estejam amarradas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Acho que isso terá uma repercussão em 

todas as conferências, porque todo mundo perceberá que não há política nacional aprovada, que 

não temos idéias claras etc. 

Estou alertando para a sugestão que demos no sentido e peço ao Conselheiro 

Mulatinho que leve esse assunto à SAS e fale sobre a nossa disposição em colaborar 

urgentemente. Esta Presidência aceitaria até discutir a estratégia de como desenvolvermos isso. 

 

HELDO MULATINHO - Presidente, eu gostaria de informar que, hoje à tarde, 

teremos o informe SAS e, dentro desse informe, além da questão da NOB - estaremos trazendo o 

setor da Secretaria que está trabalhando com essa questão -, haverá uma discussão sobre a 

questão da política nacional, mas efetivamente esse processo de contribuição e junção de forças 

é bem-vindo para que consigamos atingir esse objetivo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Excelente. Vamos aguardar. 

Então, quanto a esse ponto "b", tendo em vista já ter sido discutida a questão 

dos encaminhamentos, fica apenas a nossa observação sobre a questão dos cadernos e um 

apelo para que o CNAS produza mais na linha de reforçar o trabalho que é de nossa 

competência, ou seja, orientar o processo em termos nacionais. 

Vamos passar para o item "c". 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Gilson, eu gostaria apenas de fazer um 

esclarecimento. Esses cadernos contribuíram bastante na conferência passada. São 
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contribuições de pessoas conhecidas e reconhecidas na área de assistência social, que também 

não refletem o pensamento da ABONG. Ou seja, a ABONG está se utilizando de um instrumento, 

em parceria com outras instituições, para contribuir com textos, críticas, propostas etc. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Gilson, eu ia propor o seguinte: na Conferência 

passada, viabilizamos pelo Ministério a impressão de alguns documentos, que representavam, 

sim, a posição do CNAS. Em alguns casos, nem era a posição do CNAS, mas a posição de 

algumas pessoas ou entidades sobre os temas que estavam sendo discutidos.  

Esse ano, como estava difícil viabilizar a impressão pelo Ministério, algumas 

entidades, como o CFESS e a ABONG, até por meu intermédio e de alguns outros colegas, 

tomaram a iniciativa de buscar fontes alternativas de financiamento. Então viabilizamos  recursos 

do UNICEF e agora estamos tentando junto à Fundação Banco do Brasil para imprimir os 

cadernos. Mas penso ser importante fazermos, pelo Ministério, um caderno do CNAS com alguns 

textos e algumas posições de consenso entre nós. Podemos, no grupo de trabalho do encontro 

nacional, coordenar isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Conselheiros, estou sentindo que está 

diminuindo o nosso quorum pois as pessoas estão saindo, mas trataremos agora de um assunto 

importante.  

Antes, porém, há uma observação que ouvi da Secretária Maria do Carmo 

Menicucci a respeito do temário das conferências e gostaria de alertar os membros do GT de 

Conferências para essa observação: enquanto a conferência do CONANDA para diversas 

pessoas apareceu como uma conferência onde os temas estavam muito objetivamente colocados 

e muito bem delineados, há uma impressão da Conselheira Maria do Carmo Menicucci de que 

nossa temática para as conferências está generalista e ampla demais e que isso dificultaria 

deliberações e outra coisas mais. Estou apenas trazendo essa impressão, que foi lembrada pela 

Andréa. De fato, houve essa manifestação e, tendo em vista a dificuldade encontrada nos 

Estados de objetivar a questão, porque ficou um campo muito aberto, que o GT de Conferência 

levasse isso em consideração para ver se é possível melhorar, se vale a pena, se é melhor 
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delimitar os campos a serem discutidos. Quem esteve no CONANDA sabe como os campos 

estavam delimitados; por exemplo, menor infrator é um tema; tal coisa é outro tema etc.  A nossa 

temática está muito genérica.  

Teremos um informe sobre o CNAS e o CONANDA, mas, independentemente, 

eu queria alertar o GT de Conferências sobre o risco que corremos, ficando genéricos demais, de 

não avançar em nada. Essa é uma questão realmente importante para o CNAS. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Foi uma ótima lembrança, porque, na 

avaliação que fazemos, o segundo evento acontecerá no momento em que vários Conselhos 

estarão constituídos, planos constituídos, fundos constituídos, diferente da época em que ocorreu 

a Conferência Nacional, quando acontecia a implantação e a reafirmação da LOAS. Esse evento 

nacional e as conferências estaduais e municipais estarão avaliando experiências concretas 

realizadas. Então, haverá maior objetividade. Ou seja, avaliou-se o que se fez, os aspectos 

positivos e negativos, e propostas de aprimoramento do sistema. Logo tem de vir com maior 

objetividade e essa é nossa expectativa. 

A primeira não podia ser assim, porque a experiência de implantação da LOAS 

era muito recente; o que ela fez foi afirmar a importância da Lei em garantir os princípios.  

Então, acatamos essa proposta, com a preocupação de que venha o diagnóstico 

preciso do que se desenvolveu, dos limites, das possibilidades e propostas concretas de 

aperfeiçoamento do sistema, que é o objetivo da conferência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Passaremos ao item 3 da pauta, relato 

da reunião com o Dr. Shubert sobre a MP 1.473/34, preparação de ordem de serviço e resoluções 

decorrentes. Fiquei encarregado dessa parte e queria, rapidamente, tratar desta questão, porque 

a Ana Lígia participou comigo e ela está saindo, de forma que não poderei contar com sua 

contribuição aqui.  De qualquer forma, já combinamos o que nos preocupa. Quero apenas 

lembrar, a respeito desse assunto, o seguinte: em reunião anterior do CNAS, com a presença do 

Sr. Ministro, houve uma abertura do Ministério da Previdência para duas questões importantes, 

que foram levantadas neste Conselho. A primeira está nas fls. 13/14 da ata de hoje. No pé da 
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pág. 13, há o seguinte: "o Sr. Ministro solicitou ao Presidente que marcasse data para o encontro, 

reservando uma tarde para o assunto". Foi um pedido a respeito da política nacional de 

assistência social. Então, o Ministro pediu que nos organizássemos para discutir o assunto com 

ele. É uma questão que está em aberto. 

A segunda questão que está em aberto encontra-se na pág. 14: "O Ministro 

esclareceu que já havia, no âmbito do Ministério, um grupo de estudos permanentes para estudar 

a questão da regulamentação do benefício de prestação continuada, que chegou à conclusão de 

que, eventualmente, estava aberto ao diálogo, carente de sugestões etc."  

Inclusive, o Conselheiro Heldo Mulatinho ficou de enviar o documento de política 

ao Ministro, conforme está na Ata, e foram designadas Ana Lígia, Ana Maria Barbosa e Maria 

José para participarem da discussão do benefício de prestação continuada. Então, esse é o 

antecedente que temos a respeito dessa questão: uma abertura feita pelo Ministro para duas 

questões fundamentais. Vejam que a questão da política está na ordem do dia, temos realmente 

de tratar do assunto. 

A respeito disso, houve uma primeira reunião com o Dr. Shubert, na qual 

estiveram presentes o Célio, o Moroni, a Fátima, a Ana Lígia e o Presidente. Nessa reunião fomos 

surpreendidos com algumas afirmações do Dr. Shubert que nos deixou até surpresos, no 

momento em que ele disse que não sabia de algumas coisas relativas à medida provisória do 

benefício. Umas delas era a questão da transferência de recursos do Fundo para o INSS 

diretamente, que poderia ser pelo INSS etc. Essa foi a primeira surpresa do Conselho durante 

essa reunião com o Shubert.  

A segunda questão foi a abertura que ele deu e o compromisso de nos convocar 

para uma reunião que seria feita em plano nacional, com diversas pessoas do Ministério da 

Previdência, entendidas em benefícios, que viriam a Brasília. Pediu que indicássemos membros 

do Conselho para participar dessa reunião, para dar nossos subsídios e nossas sugestões.  

Na primeira reunião, nós falamos várias coisas. A Ana Lígia, o Célio, a Fátima, 

todos fizeram comentários a respeito das nossas preocupações com essa forma de utilizar 

medida provisória. Inclusive, foi dito claramente pela Ana Lígia que, aparentemente, algumas das 
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coisas que estão na medida, não precisariam estar, poderiam ter sido resolvidas sem medida 

provisória.  

Pude confirmar o que foi dito pela Ana Lígia na segunda reunião em que nos 

encontramos, porque essa questão de transferência de recursos diretamente para o INSS, para 

minha surpresa, consta de um Convênio assinado pelo Fundo com o INSS, com o controle do 

CNAS. Não sei como isso foi feito. Tenho em mãos o Convênio dizendo isso claramente: Termos 

do convênio - Fundo para o INSS, com controle do CNAS. Está escrito no convênio assinado 

entre o Fundo e o INSS. Portanto a inclusão desse tópico na medida provisória, aparentemente, 

já estava regulamentada por meio do Convênio assinado entre o Fundo e o INSS. 

 

MARIA DE FATIMA DE A FERREIRA - Eu queria saber por quem foi assinado 

esse convênio. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Assinado por quem de direito do Fundo e 

do INSS. 

 

HELDO MULATINHO - Mas esse convênio é relativo a quê? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Estou com o convênio. Termo de 

Convênio que entre si celebra a União, por intermédio do Ministério da Previdência, e o INSS, 

visando transferência de crédito orçamentário para pagamento do benefício de prestação 

continuada estabelecido na Lei nº 8.742. Porque, na reunião, eu levantei exatamente essa 

questão de que poderia ser feito por convênio. Esse convênio diz aqui claramente: os 

convenientes, INSS de um lado, Fundo de outro, sob o controle do Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS. 

Esse convênio me foi entregue na segunda reunião, mostrando que esse 

assunto, de fato, já estava tratado internamente no Ministério e já tinha o encaminhamento. 

Nessa segunda reunião, levei também, como contribuição nossa - aliás tive o prazer de verificar 

que esse assunto está colocado nesse documento do Dr. Ives Gandra, que está sendo distribuído 
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para vocês - aquela ação direta de inconstitucionalidade sobre o conceito de família capaz de 

manter um quarto do salário mínimo etc. Não sei como isso está colocado na ADIM (?), mas esse 

assunto foi incluído na medida provisória: alteração do conceito de família. Isso foi citado pelo Dr. 

Ives Gandra, em seu documento que tenho em mãos, como um documento relevante do ponto de 

vista de política nessa área, a ser considerado, porque é uma ação direta de 

inconstitucionalidade, movida pela Procuradoria Geral da República, tramitando no Supremo 

Tribuna Federal, alegando inconstitucionalidades da LOAS. A liminar foi negada, porque o 

prejuízo seria maior do que não continuar, mas com o mérito ainda em discussão. Precisamos 

saber qual o conteúdo dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque ele está citado aqui 

como um documento relevante do ponto de vista de jurisprudência na área da assistência social.  

Levei essa ação direta de inconstitucionalidade, as pessoas tomaram 

conhecimento disso, pois não conheciam, e o conceito de família colocado foi o de família 

consangüínea, que está na Constituição Federal. Particularmente nesse campo, pelo pouco 

conhecimento que tenho da área jurídica, acho que se o conceito constitucional de família é o da 

família consangüínea, o conceito de família mononuclear da LOAS seria realmente um conceito 

inconstitucional,  e precisaria ser adaptado. A medida provisória tratou disso, definindo que o 

conceito de família é o do art. 16, da Lei 8.213, que regulamenta a questão dos benefícios e 

define esse conceito de família. Esse foi um tópico importante. 

A outra questão com a qual também nos surpreendemos nesta segunda reunião 

é a seguinte: em abril deste ano, o Ministério já havia decidido que os laudos deveriam passar 

pela perícia do Ministério da Previdência e, com isso, já havia ocorrido uma queda brutal no 

número de concessões de benefícios, segundo eles da ordem de 90%. O simples fato dos laudos 

serem examinados pelo Ministério da Previdência representara uma redução de quase 90% na 

concessão dos benefícios. Isso foi informação fornecida pelas pessoas dos diversos Estados 

presentes, que estão com esse tipo de informação de base. Isso tem uma implicação no caso da 

medida, porque se já estava assim sem a medida, eles já tinham uma perspectiva de que, daqui 

para frente, esses benefícios não viriam mais com erros, fraudes ou coisas semelhantes.  

Tomei conhecimento nessa reunião de um acróstico, no caso, por exemplo, de 

classificação de pessoas portadoras de deficiência, com uma pontuação. A pessoa só se 
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candidata ao benefício de prestação continuada na área de deficiência, se ela tiver o mínimo de 

17 pontos, que é a chamada deficiência severa. A partir daí, entre severa e profunda, tem direito, 

mas tem de preencher um formulário ultra detalhado para esse fim. Eu trouxe esse material, 

estou com ele aqui. A Ana Lígia, antes de sair, comentou comigo que estamos convidados pela 

Previdência para participar da reformulação disso, em função da medida provisória. Eles abriram 

e nós estamos presentes na reunião.  

Segundo a Ana Lígia, nós temos duas alternativas: trabalhar essas questões 

conceituais, como por exemplo esse acróstico ou outras coisas semelhantes, porque você 

eliminará 50% em média, no Brasil, dos benefícios que já foram concedidos, pois há a revisão 

agora em setembro, que está incluída na medida provisória; está prevista uma revisão de todos 

os benefícios de prestação continuada em setembro. Então, eles estão prevendo que haverá um 

acúmulo violento de demandas em todos os postos, com uma exacerbação do trabalho, porque o 

INSS terá de refazer tudo a partir de setembro. Não tem pessoal, são só 900 postos nos 

municípios brasileiro, há questões de todas as ordens. Eles estão com esses problemas, tanto 

que Ana Lígia e eu dissemos que não poderíamos participar de formulações e redações, mas 

deixamos nossas preocupação, e antes de concluírem toda a minuta, dissemos que gostaríamos 

de ter acesso a ela para dar nossa contribuição.  

(falha na gravação.) 

... mil habitantes, quer dizer, foram concedidos benefícios no Estado para cem mil habitantes. Isto 

está nessas páginas do mês de julho e foi enviado pela Jovelina, da SAS. É interessante vocês se 

debruçarem sobre esses dados. Antes dos informes do CNSS, a página anterior contém esses 

tais coeficientes do benefício de prestação continuada, os requeridos e os concedidos. Observem 

que, no Estado do Acre, o coeficiente é de 1.019 benefícios por cem mil habitantes e, no Estado 

de Santa Catarina, o coeficiente é de 94 benefícios por cem mil habitantes. Ou seja, é uma 

discrepância, em termos médios nacionais, e isso pode ser comparado com outros Estados etc., 

onde a média nacional é de 372 benefícios por cem mil habitantes. Então, há uma discrepância 

tremenda em termos nacionais. 

Na última coluna, vemos os benefícios concedidos, quantidade e benefícios por 

cem mil habitantes. Podemos notar que os números variam demais. Então, o INSS acha que isso 



 

 120 de 196 

tem que ter uma explicação, porque os Estados do Brasil não são tão desunifome assim, de em 

Santa Catarina existirem somente 94 benefícios e no Acre 1.019. Essa é uma impressão que 

tivemos deles. 

Qual é a posição atual? Nós estamos convocados para participar desse grupo, a 

pedido do Ministro, que está querendo sugestões. O grupo está aberto, vai fazer uma minuta e a 

encaminhará para nós, para que possamos apreciá-la. Eu gostaria de dar esse informe apenas, 

sem tirar conclusões, porque, seguramente, debateremos o assunto, mas tenho impressão que 

seria importante vocês examinarem um documento que está entre os documentos que o CNAS 

preparou, que é a comparação feita pelo CNAS da LOAS com a redação anterior da MP e com a 

redação atual. Há um documento, feito pela Andréa logo depois da medida provisória, que 

contém todos essas informações que falei aqui. Ele se encontra na página anterior a informes dos 

coordenadores das Comissões de Normas, Política e Financiamento. Começa desde a alteração 

da data de convocação da conferência até todos esses tópicos. Vocês verão quais os artigos que 

foram modificados, os parágrafos, antes e depois, que é mais ou menos isso que falei aqui. Mas 

está aí disciplinadamente colocado para que todos possam comparar. 

Com isso, encerro minha participação expositiva. Tenho comigo toda a 

documentação distribuída na reunião. Alguns dos documentos são as Ordens de Serviço e as 

Resoluções que o INSS fez a respeito de regulamentação do benefício de prestação continuada e 

que serão agora alteradas, em função da medida provisória. Acho que esse material é muito bom, 

inclusive para que possamos nos inspirar nele para a nossa resolução sobre benefícios eventuais, 

porque vocês verão que há uma infinidade de pequenas questões que devem ser consideradas e 

que a nossa resolução nem toca. Depois o Moroni pode distribuir esse material e vocês verão que 

é um quantidade muito grande de questões que nós nem sequer arranhamos em nossa 

resolução.  

Era o que eu tinha a dizer. 

 

HELDO MULATINHO - Eu teria que ver, naturalmente, o conteúdo desse 

Convênio, Gilson. Quero crer que esse Convênio se refira às transferências que, chegando do 

Tesouro ao Fundo Nacional, em função do benefício, irão para o INSS.  
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PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Exatamente. 

 

HELDO MULATINHO - Por quê? Mas são situações diferentes e é isso que 

quero destacar. O Sr. Ministro disse aqui, na última reunião, que estava em vermelho junto aos 

bancos. Por quê? Porque quem recebe a concessão do benefício de prestação continuada, 

independe de repasse de recursos nossos ou do INSS, ele vai ao banco e saca. Na medida em 

que o INSS não tem o recurso, ele está ficando no vermelho. E naturalmente, na medida em que 

o Tesouro não provisiona o Fundo Nacional para que ele repasse ao INSS, esse vermelho 

continua. Esta é a grande preocupação do Ministro neste momento.  

Então, este Convênio é diferente da questão colocada na medida provisória, 

porque a área financeira da Secretaria de Assistência Social tem tido um cuidado extremo para 

que o recurso venha, passe pelo Fundo e de lá vá atender àquilo que é orçamentário e está 

determinado pela legislação, que é o repasse de recursos para o atendimento do benefício. O que 

está colocado na medida provisório fala da possibilidade - acho que isso vai depender de alguns 

atos, andei conversando com a área financeira antes de vir para cá; se for necessário, o Dr. 

Daniel viria aqui para esclarecer isso - de que o dinheiro vá do Tesouro para o INSS, sem passar 

pelo Fundo. É uma questão diferente da que está colocada no Convênio. Esta é uma situação 

que a Sra. Secretária já comunicou ao Ministro. Não sabíamos que sairia na medida provisória 

esse aspecto, mas já houve manifestação de preocupação da Secretária ao Ministro. E a área 

financeira da Secretaria está tomando medidas junto à SOF para ver se isso não acontece, para 

que o percurso realmente continue aquele que determina a LOAS. O recurso para assistência 

social precisa vir ao Fundo para depois sair, certamente dentro daquilo que certamente esse 

convênio está colocando. Ele vem ao Fundo, dentro do que é orçamentado, e vai para o INSS 

para atender ao benefício, porque a operacionalização e o pagamento são feitos pelo INSS. Só 

para esclarecer a dúvida. Logo não havia nesse convênio uma abertura anterior para que 

ocorresse o que está na medida provisória. São situações bem diferentes. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quero dizer que estou estarrecida, 

devido às questões que vêm ocorrendo e quanto mais reuniões fazemos com os representantes 

do Governo e com os órgãos, mais surgem informações que vêm de encontro à LOAS e às 

atribuições do Conselho Nacional de Assistência Social. Por exemplo, essa questão de colocar na 

medida provisória o problema de que o  repasse será feito...  

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Poderá. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Pior ainda. Trata-se daquela história que 

alguém já levantou aqui: inserir em lei esse “poderá” é um absurdo, porque todos sabemos 

perfeitamente que esses “poderão” se transformarão em “deverão”. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - E “serão”. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Obrigada, Patrícia. Então, acho que foi 

uma violência contra o Fundo, contra o CNAS e contra a Assistência Social. A obrigatoriedade 

dos recursos passarem pelo Fundo é fundamental. Essa questão de colocar no convênio a 

expressão “sob a supervisão do CNAS” - já é difícil para o CNAS supervisionar o orçamento e o 

financiamento que passam pelo Fundo, por várias razões, às vezes falta de documentação etc. 

 

HELDO MULATINHO - Seria possível um aparte, Fátima? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tudo bem. 

 

HELDO MULATINHO - Só para caminhar na direção da sua palavra e dizer que 

o que foi colocado nesse Convênio - “sob a supervisão do CNAS” -  na realidade, está repetindo 

aquilo que é sobejamente conhecido e que está estabelecido em lei. Ao passar pelo Fundo, já 

está orçamentariamente sob a supervisão do Conselho. 
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MARIA DE FATIMA DE A FERREIRA - Exatamente. Parece até que está se 

fazendo uma benesse com o CNAS, fazendo com que ele venha a fiscalizar o Fundo.  

Acho que isso abre precedentes e parece-me que já estão abertos precedentes, 

pois conforme eu disse ontem, outros tipos de financiamento já estariam sendo feitos, repassados 

diretamente, sem passar pelo Fundo. Passar pelo Fundo requer também que o órgão gestor 

esteja analisando esse dinheiro e o CNAS fiscalizando. Para fiscalizar, não vamos montar um 

orçamento e fiscalizá-lo, temos de fiscalizar vindo do órgão gestor. Então, qualquer 

enfraquecimento do Fundo junto ao órgão gestor leva diretamente a um enfraquecimento na 

nossa fiscalização, haja vista que só temos controle de 33% do orçamento utilizado na assistência 

social. Portanto é quase o resíduo da questão orçamentária da assistência social, dividida nos 

outros Ministérios, enquanto na saúde é 97%, ou seja, só 3% está fora. No caso, é o residual do 

residual. 

Essas questões são extremamente importantes. Quando só temos o controle de 

33%, querem que os benefícios de prestação continuada não passem mais pelo Fundo, sob a 

gestão do órgão gestor e muito menos sob a nossa fiscalização, porque, mesmo que dêem isso, 

será uma questão de benesse. Deixa o Conselho fiscalizar. Fiscalizar o quê?  Então, acho que já 

abriu precedente. 

E em um ano eleitoral, isso é mais grave ainda, porque esses recursos não 

passando pelo Fundo e pela fiscalização do Conselho Nacional de Assistência Social, poderão 

ser usados para outros fins. Ontem, uma pessoa disse que extinguiram a LBA porque diziam que 

essas coisas aconteciam e, agora, se não tivermos cuidado, elas irão acontecer como ocorria na 

LBA, quando estava sob a direção de Rosane Collor, que correspondeu à pior fase da LBA. 

Acho que não podemos olhar para essa questão do Fundo e dizer que, de 

repente, eles foram bonzinhos. Ela é péssima e acredito que abre precedentes e, no caso da 

assistência social, é um horror.  

Sobre a questão do Fundo, eu isso o que eu tinha a dizer, fora as outras 

questões das quais temos conhecimento, como por exemplo o fato de termos de defender o 

financiamento até o dia 30. É uma questão que teremos de discutir, porque eu trouxe e vou 

divulgar entre nós - só recebi hoje - a Resolução do Conselho Nacional de Seguridade Social, 
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assinada, pasmem, pelo Presidente da República e pelo Ministro Stephanes, aceitando o 

orçamento do CNSS, portanto, o orçamento da assistência social, de três bilhões de reais, que 

perfaz quase 3% da seguridade. Nunca recebemos isso, sempre recebemos 0,9%. Acho que 

nunca recebemos 1% da seguridade.  

Além dessas questões, eu gostaria de dizer que concordo que possamos 

participar desses grupos junto ao INSS, com relação à questão da medida provisória, mas já 

estou abismada. Por exemplo, a questão do deficiente que, a meu ver, é um enquadramento, 

uma bula que colocaremos no deficiente: este tem 18 pontos, este tem 17,5 e não pode ter o 

atestado. Isso em uma cultura onde a exclusão é muito maior que a inclusão, e sabemos que 

vários não irão receber pois sempre haverá uma “aberturinha” por onde sair. Então, acho que é 

uma questão que temos de discutir aprofundadamente. 

Quanto ao fato de que já houve erros enormes, quero repetir que, no CNAS, 

nunca, ninguém, defenderia qualquer tipo de fraude, mesmo porque ela só prejudicaria os 

assistidos, porque enquanto se dá para os que não merecem, os que merecem não recebem. 

Essa é a questão mais importante. Em segundo, porque estaria sendo desviado dinheiro para 

outras questões que não visam resolver os problemas da pessoa portadora de deficiência. 

Se nos Estados estão fazendo diferente, teríamos que analisar como esses 

Estados se organizaram; existe uma diferença brutal entre a renda per capita de Santa Catarina 

da renda per capita de Alagoas, por exemplo. Nos bolsões de miséria, as deficiências - isso foi 

cientificamente provado em vários eventos nacionais e, inclusive, em um internacional do qual 

participei - aumentam.  

Não estou querendo dizer que não tem havido fraudes. É aquela história que 

existe na cultura do brasileiro de que todo mundo é culpado até que prove a inocência, quando 

deveria ser o inverso, é inocente até que prove a culpa. Então vamos analisar por que, em tal 

Estado, há tantos e, no outro, há tantos. Mas já partir do princípio de que ali existe fraude e, por 

conta disso, fazer com os deficientes, que já estão sendo beneficiados, percam esses benefícios, 

a meu ver, é uma perversidade enorme. Temos de ter muito cuidado porque podemos estar 

prejudicando pessoas que realmente têm deficiência. Mas dizer que no bolo vão pessoas, como o 

próprio Shubert já disse! Queremos evitar que isso aconteça, porque, de repente, não sabemos 
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se nesse bolo vai um quarto do bolo, ou a metade, ou um bolo inteiro. Creio que essas questões 

devem ser discutidas. Os representantes dos portadores de deficiência devem se mobilizar para 

verificar o que está acontecendo realmente nesses Estados e demonstrar as diferenças 

existentes e não partir do princípio de que houve problemas ou fraudes. São preocupantes essas 

questões sobre o benefício de prestação continuada, que muita gente entende como Lei Orgânica 

da Assistência Social.  

Só para finalizar, estou terrivelmente sensibilizada pela questão da assistência 

social, que estou vendo escorrer pelo ralo. Temos de fazer, enquanto CNAS, uma profunda 

análise dessas últimas questões que vêm se acumulando: essa segunda conferência que não sai, 

medidas provisórias que são elaborada, quando já falamos com o Ministro que muitas coisas 

podiam ser evitadas com uma conversa e o próprio Ministro reconheceu que poderia mesmo. No 

entanto, a realidade não muda. Só muda para que ninguém saiba, ninguém viu. O Shubert falou 

logo que, quanto ao Fundo, nem fale porque não sei; nem toque nesse assunto porque não sei.  

Acho que são problemas extremamente graves sobre os quais temos de nos 

debruçar. Acredito até que é uma das questões mais graves e se essa reunião demorar e ocorrer 

à tarde, teremos de chegar a posições firmes com relação a isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - A propósito da questão da transferência 

do Fundo, com os esclarecimentos prestados pelo Dr. Mulatinho, a sensação que tivemos é que, 

a rigor, como a medida provisória fala em “poderão”, o instrumento que já existia, que era o 

Convênio, já assegurava perfeitamente uma normalidade para essa transferência, ou seja, não 

teria havido a necessidade, a menos que a medida fosse também decisiva e dissesse: os 

recursos "serão", porque o “poderão” abriria sempre uma possibilidade para que eles pudesse 

fazer um acerto para que os recursos pudessem ser passados diretamente para o INSS. Então, 

quanto a isso, o esclarecimento é esse, a não ser a questão contratual. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Realmente não sabemos para onde vamos, 

porque, na última reunião, quando o Ministro esteve presente, e inclusive criou-se uma comissão 

e fizemos todas aquelas ponderações, saí daqui na ilusão de que a medida provisória ia sair, mas 
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pelo menos teríamos oportunidade de discutir algumas propostas para que saísse uma medida 

provisória diferente, mais real, até porque não sabíamos quem eram as pessoas do além que 

estavam elaborando essa medida. Foi informado que a SAS não estava participando; pelo que 

sabemos, ninguém dos Estado e dos Municípios está participando; o INSS ficou assim, assim; os 

outros órgãos do Governo não estavam participando. Então, realmente, deve haver algumas 

pessoas do além que estão participando dessa alteração da medida provisória. 

Precisamos levar em consideração em relação a esse acróstico elaborado pelo 

INSS, que isso nem sequer foi implantado nos Estados. Isso é recente e digo isso porque, no 

meu Estado, trabalhamos em um centro que faz um atendimento limitado, porque não tem um 

número suficiente de pessoas na equipe, e marcamos duas vezes com o INSS para discutir essa 

questão desse acróstico, e eles nos disseram que estavam aprofundando, vendo e que nem 

sequer foi implantado em alguns lugares. São pouquíssimos os locais onde já foi implantado. 

Então, se houve alteração nesse tempo, antes não mudou, já faz algum tempo que isso vem 

sendo colocado e ainda não foi implantado dessa forma. Por isso não sabemos o que há, de 

repente até sabemos, mas realmente fica muito confuso do modo como as coisas acontecem. 

Deve haver um envolvimento maior do movimento organizado de pessoas 

portadoras de deficiência, porque, do contrário, temos total interesse em denunciar fraudes e não 

permitir que pessoas que não se enquadrem entrem, em detrimento de outras pessoas que 

realmente merecem o benefício. Até porque a grande reivindicação do movimento dos portadores 

de deficiência é a reabilitação, inserção no mercado de trabalho e a integração realmente do 

portador de deficiência, mas há aquela parcela que precisará do benefício de prestação 

continuada, de benefícios eventuais ou de algum outro benefício para que possa se integrar o 

mínimo na sociedade. 

Enfim, saí daqui naquele dia com essa ilusão. Eu trabalho em uma sessão de 

assessoria de defesa de direitos e temos um contato maior com o INSS quanto à questão de 

quem contribui. Acompanhamos, junto com o serviço social, os problemas que surgem para os 

contribuintes; imaginem como será esse atendimento! O que vai acontecer? Daqui a dez anos, 

algumas pessoas terão o direito de pelo menos ser atendido para saber se tem o direito ou não 

ao benefício.  
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Então, determinadas discussões são lamentáveis. Você discute e é um 

desrespeito a maneira como se repassa essas discussões, a forma como eles retiram... É 

lamentável. Ninguém entende o que está acontecendo. Sinceramente, é difícil, até porque eu teria 

várias propostas, enquanto profissional e Conselheira, sobre o movimento de pessoas portadoras 

de deficiência, para melhorá-lo.  

O conceito de família é muito sério, conforme foi colocado. Sabemos que houve 

uma discussão prévia, nos últimos anos, para se instituir a LOAS e o conceito de família no Brasil 

é muito complicado. O conceito de família em um população com renda per capita de um quarto 

de salário mínimo  é diferente do conceito de família padrão, como se existisse aquela família 

exemplar, que sabemos não existe mais no país. É um conceito que acabou. Pelo menos, a 

classe alta, quando tem algum problema na família, manda para longe, interna para estudar, e a 

classe pobre junta para ver se consegue resolver os problemas. Sabemos que são coisas 

completamente diferentes. A pessoa idosa rica, por exemplo, não fica na família; ela vai para as 

clínicas de repouso; e os idosos pobres ficam com suas famílias. Sabemos que é completamente 

diferente o conceito de família da clientela da assistência social. E lamentavelmente não tivemos 

oportunidade de participar dessa discussão e de extrair uma proposta que contemplasse a 

realidade desse país; agora, depois de tomada uma decisão, termos de participar para tentar 

arrumar os erros! É muito complicado.  

 Já li essa medida provisória várias vezes para ver se entendo e começa a 

imaginar o que está por trás dela, qual será a nossa mobilização com relação a ela. É uma falta 

de conhecimento muito grande, é uma falta de respeito ao processo de descentralização da 

assistência social. Enfim, ela tira tudo o que imaginamos nesses últimos anos com relação  ao 

controle social e à participação da sociedade no controle da assistência social e na implantação 

da assistência social, como está dito na LOAS.  

Então vamos precisar aprofundar essa discussão para poder ter uma posição 

mais oficial do movimento de pessoas portadoras de deficiência. Mas registro a indignação com 

que recebemos uma medida dessas. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Conselheiros, eu gostaria de fazer uma 

proposta — temos outras pessoas inscritas — e  como o CNAS foi convidado para participar da 

discussão desse tema, em princípio, estamos, de certa foram, comprometidos com a 

regulamentação disso que está aí. Como o tema exige uma série de outras considerações e 

porque estamos na hora do almoço, eu queria propor que essa pauta de inscrições fosse mantida 

para a tarde, após o almoço. Nós sairíamos para o almoço e, à tarde, retomaríamos a questão. 

 Lamento termos de fazer isso, mas é uma sugestão que atende aos interesse, 

porque se não sairmos agora, teremos dificuldades depois. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu só queria fazer uma proposta: esse assunto do artigo do 

orçamento é de tal gravidade que devemos discuti-lo muito bem. O Conselheiro Mulatinho disse 

que se julgássemos importante, o Dr. Daniel viria ao Conselho, e eu, enquanto Conselheira, 

gostaria que o Dr.Daniel, enquanto Gestor do Fundo, viesse a uma reunião do Conselho, porque 

a interpretação que faço desse Convênio é que ele não tem nada a ver com a medida provisória. 

A medida provisória é de tal gravidade que tira recursos do Fundo, isso é contra a lei. Não tem 

como o CNAS aceitar isso. Tenho encaminhamentos para propor, porque não admito, enquanto 

Conselheira, com o papel que me cabe, com o papel que cabe a esse Conselho, aceitar uma 

medida provisória dessa seriedade. 

 Fala-se tanto em corrupção, em fraudes nos benefícios, agora, tirar uma 

parcela do dinheiro da assistência e colocar fora do Fundo, fora de controle social, parece um 

contra-senso para quem está tão preocupado com desvio de verba. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - Consulto o Dr. Mulatinho se, à tarde, ele 

poderia convocar o Dr. Daniel para que ele pudesse nos esclarecer aqueles informes da SAS, 

pelo menos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É importante que ele estivesse aqui 

ainda nessa discussão, no início da tarde, para que as pessoas, antes de falarem, ouvissem a 

posição dele. 
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 HELDO MULATINHO - Eu solicitaria que ele falasse na abertura da reunião da 

tarde, porque sei que o Dr. Daniel está com viagem marcada para 14h30mim ou 15h. Farei 

contato com ele. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assim Dayrell) - A abertura da reunião à tarde está 

marcada para as 14h. Talvez fosse interessante reforçar que estivéssemos todos aqui às 14h, 

para não atrasar.  Muito obrigado. 
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          PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos reiniciar os trabalhos. 

     Conforme a ordem de inscrição, tem a palavra  a Conselheira Patrícia para os 

comentários sobre a regulamentação da MP nº 1.473/94. 

   

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Expressarei a minha opinião com relação à 

medida provisória no que diz respeito ao Benefício de Prestação Continuada. Mas, antes, não 

posso deixar de externar a minha preocupação sobre a edição dessa medida provisória e até 

questiono se a Lei Orgânica da Assistência Social continuará a existir, por estar sendo cada vez 

mais alterada. Identifiquei, pelo menos, na medida provisória, editada em 11 de agosto, quatro 

alterações. A cada edição da medida, aparece uma alteração. 

 O quadro feito pela Assessoria da Presidência indica oito alterações. Até o final - 

que não sei quando será -, já não teremos mais a Lei Orgânica inicial. Vamos ter de andar com a 

publicação da LOAS e com as medidas provisórias em anexo, por não saber mais como está a 

lei. Além de se estar alterando, cada vez mais se esvaziam as competências do CNAS. Se as 

coisas continuarem desse jeito, como iremos continuar trabalhando enquanto Conselho? Para 

que servirá esse Conselho aqui?  Vai valer a pena continuar dentro dele? São questionamentos 

que muitos de nós do CNAS devemos refletir.  

 Se a relação é a de autoritarismo e desrespeitar o fórum paritário, democrático e 

de controle social garantido em lei, não sei se valerá a pena continuarmos num espaço como 

esse, se não se pode mais exercer nossas funções.  

     Eu questiono a forma e o conteúdo de todas essas mudanças. Entendo que algumas 

coisas poderiam ser resolvidas fora de medida provisória. Contudo, o problema não é só medida 

provisória, é a concepção da mudança do que está na Lei Orgânica da Assistência Social. Pode-

se até fazer isso por meio de decreto, de convênio, mas não sem  passar por uma ampla 

discussão. 

 Logicamente, medida provisória tem um efeito mais devastador. Mas sem 

discussão, a mudança se fazendo por medida provisória, por convênio ou por outros instrumentos 

em que não haja participação dos interessados, não há muita diferença. Estou vendo isso tudo 

com muita preocupação porque será difícil discutirmos participação e regulamentação sem que 
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existe uma discussão anterior. Participamos depois que as coisas já estão decididas e 

implementadas? Edita-se medida provisória e depois tentamos tornar os seus efeitos menos 

devastadores possível. Contudo, não podemos ter esse tipo de atitude constantemente. 

 Em conversas com o Ministro, nós nos dispomos a  cooperar com relação à 

medida provisória e de darmos contribuições para que as mudanças propostas não tragam tantas 

restrições ao Benefício de Prestação Continuada. Uma coisa é fazermos contribuições e a outra é 

sentarmos para regulamentar o processo. Pelo que entendi, a proposta é: participamos dos 

fóruns, damos nossas opiniões mas não participamos da regulamentação, porque essa 

regulamentação não foi uma proposta nossa e nem colocada nesses moldes.  

 A idéia de opinar é no sentido de que possamos tornar menos restrito possível o 

atendimento. Mas temos que deixar muito claro  para o Ministério - e para nós também - qual o 

tipo e o nível da nossa participação. Com relação aos benefícios, não podemos nos omitir. Se 

temos críticas quanto à maneira como a reformulação está sendo proposta e temos alguns 

espaço para influir, temos que ocupar esse espaço. E aí vem a questão: para expor algumas 

coisas, temos espaço para discutir, e para as outras?  

 Estou muito preocupada com os limites da nossa participação e deliberação pois 

os mesmos estão sendo definidos como algo arbitrário. Quem decide se participamos e o alcance 

da nossa deliberação é a lei e não, individualmente, gestores determinando essa relação. A 

relação de coordenador da política e dos gestores com o Conselho está posta na lei, e não está 

sendo respeitada.   

 Nós pedimos a participação do gestor do Fundo, mas parece que não está 

sendo possível a sua vinda. Contudo, podíamos avaliar essa gestão, pois temos condições de 

discutir o artigo sem a presença do Daniel. Sinto necessidade de maiores esclarecimentos 

porque, pelo que entendi até agora, essa última  alteração colocada no art. 29, com a inclusão do 

parágrafo único é uma gravidade enorme e o Conselho não pode deixar de se posicionar com 

relação a isso.  

 Vimos discutindo a possibilidade da edição de medida provisória há várias 

reuniões e não tomamos nenhuma posição porque ela não era um fato, era somente discussão. 

Como o CNAS vai se posicionar quando não é um fato? Agora, ela é um fato e em virtude da sua 
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competência com relação à Lei Orgânica da Assistência, eu proponho que o CNAS se posicione 

com relação a ela, a favor ou contra. Tudo o que diz respeito à LOAS, o CNAS tem que se 

posicionar. Em termos de encaminhamento, proponho que definamos - estamos mais ou menos 

postos com relação ao Benefício da Prestação Continuada -, essa participação em termos de 

ponderação, do que está sendo colocado para que não seja tão restritivo.  

 Quanto aos recursos, precisaremos de um debate maior. Podemos discutir um 

pouco mais esse aspecto mas não sei se dará para o vencermos. Proponho que o CNAS se 

posicione com relação a essa medida provisória, e a posição que eu defendo é que sejamos 

contrários a ela e a todas mudanças que ela implicou. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - A minha intervenção vai no mesmo sentido do 

que a Conselheira Patrícia agora colocava: a nossa atribuição, colocada pela LOAS, é mais do 

que sermos operacionalizadores das eventuais implementações dos benefícios, é sermos os 

guardiões e defensores dos usuários. Assim, a medida provisória, ao exigir o exame pericial pelos 

médicos do INSS - segundo conversas que tivemos com o próprio Dr. Schubert -, tem uma 

dificuldade na sua implementação pela incapacidade operacional do INSS, hoje, de absorver 

tamanha demanda, o  que vai implicar, com certeza, restrições.  

 Nosso posicionamento em relação às fraudes ficou claro na presença do senhor 

Ministro: somos contrários e queremos contribuir para que não existam fraudes; entretanto, tenho 

plena convicção de que a exigência, principalmente a do exame pericial, não altera em nada as 

fraudes, tão-somente cria uma dificuldade maior para que as pessoas portadoras de deficiência 

venham a alcançar o benefício colocado em lei, principalmente as de boa-fé e que moram no 

interior. Assim, devemos acompanhar a operacionalização que o INSS faz do benefício. Também 

é preciso que acompanhemos as discussões propostas pelo Dr. Schubert não como integrantes 

do grupo, mas como órgão que precisa estar constantemente informado das discussões feitas 

pelo grupo técnico e podendo, inclusive, encaminhar as nossas preocupações. A nossa 

contribuição maior é ressaltarmos e apontarmos possíveis problemas aos usuários. 
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 Em relação à questão dos fundos, especificamente o Fundo da Assistência 

Social, a nossa posição intransigente é de que os recursos voltados à Assistência Social 

mantenham-se sob o controle do Conselho. Se a alteração colocada no malfadado “poderão” 

implica maior ou menor controle dos recursos do Fundo, não temos - como a Patrícia falava -, 

agora, hoje, maiores detalhes e precisaríamos discutir isso com o gestor, apesar de ainda não 

termos toda a condição que precisamos para fazê-la. Entretanto, no meu ponto de vista, o nosso 

posicionamento em relação à medida provisória aponta ou deve apontar em uma defesa da maior 

ampliação dos beneficiários, da maior acessibilidade ao benefício e da afirmação do controle 

social. Também deveríamos nos posicionar contrário a que esse tipo de alteração seja feito por 

meio de medidas provisórias. 

 Em termos mais técnicos ou administrativos, todas essas alterações poderiam 

ser feitas por outros meios. Alguns deles poderiam ser até tomados nesse nível e, ainda, que 

fosse necessária uma alteração na lei, ela poderia e deveria ser discutida previamente neste 

Conselho. Por isso, reforço a afirmação de que o Conselho deve manter um posicionamento 

contrário ao fato de que as alterações na LOAS sejam feitas na forma de remendos por 

intermédio das medidas provisórias e que devemos afirmar isso ao senhor Ministro. 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro José Carlos. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu gostaria de saber do Professor 

Mulatinho se houve previamente à elaboração da nova reedição da medida provisória um estudo 

estatístico, mesmo que fosse por amostragem, a respeito do porquê e a quantidade das fraudes 

ou se foi apenas algo visualizado dentro de uma generalização  ou denúncia pela imprensa. Se 

foram feitos um estudo e um levantamento para saber se essa fraude efetivamente existia e se 

está dentro do que é normalmente fraudada até dentro do INSS, como foram feitos e quais os 

critérios utilizados. Qual o critério utilizado? 

 

 HELDO VITOR MULATINHO - Não tenho mais detalhes além daqueles 

colocados pelo senhor Ministro aqui. Aliás, os fatos veiculados pela imprensa ou pela mídia, 

inclusive por televisão, já são fatos baseados em apurações do INSS. Temos um município de 
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Minas Gerais, e no Maranhão muitas  ações já estão ocorrendo, com fatos já constatados e não 

apenas em cima de indicadores estatísticos. Realmente, em termos de se estabelecer segurança 

na concessão, o que o Ministro disse aqui, na última reunião, é o que está expresso nos três 

pontos colocados na medida provisória. 

 É importante que o Conselho acompanhe esse processo, porque a concessão 

desse benefício tem um determinado nível de complexidade. Eu me lembro de que, quando 

estávamos meio em vigília, às vésperas do lançamento do programa, em 2 de janeiro de 1996, no 

Gabinete do Ministro, eu ressaltei os cuidados que deveríamos ter na concessão do benefício, 

exatamente para evitar esses problemas que estão ocorrendo. Mas já há averiguações  e, de 

fato, o próprio Ministro revelou que há fatos concretos em relação a essas fraudes, 

possivelmente, não envolvendo as pessoas que receberam o benefício, mas pessoas 

encarregadas de dar atestados para possibilitar que as pessoas se tornassem beneficiadas 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Mas não haveria como se estabelecer uma 

metodologia mais científica em termos de se fazer, pelo menos, uma amostra para se saber a 

respeito disso? 

 

 HELDO VITOR MULATINHO - Eu não participei da reunião. Contudo, o Gilson e 

outras pessoas que participaram  estão com todos os dados sobre isso. Eu gostaria que o Gilson 

desse uma palavra sobre isso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que o grupo nos informou é que, depois 

que foi instituída a perícia baseada no laudo, em abril, houve uma redução em 90% nas 

concessões de benefício. Inclusive, nos deram um dado na reunião do INSS que mostra isso: 

foram requeridos 672.000 benefícios e concedidos 580.000 e represados 59.000. Desses 

represados, segundo eles, 90% não têm condições de ser atendidos.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Mas seria fraude ou não estariam dentro 

dos critérios? Na minha instituição, eu tenho 200 crianças surdas e pobres, das quais 150 fazem 
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jus e estão recebendo o benefício. Por exemplo, as outras 50 não estão recebendo, porque têm 

uma surdez que é leve e que não justificaria. Isso é uma questão de não se ater aos critérios ou é 

porque houve fraude? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Andréia está me chamando a atenção 

de que a ata aqui tem, à pág. 7, as explicações que o Ministro deu na nossa reunião.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Ele afirma que teria sido feito uma pesquisa por 

amostragem, no País inteiro, em que se constatou uma média de 40% de fraudes. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Na amostragem. E temos essa pesquisa? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - S.Exa. não nos dará acesso a essa pesquisa 

porque, segundo ele, poderia até denegrir a imagem do INSS se ela fosse divulgada em maior 

escala. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Tem essas explicações. S.Exa. fez referência à 

Paraíba, dizendo que lá têm entrado pessoas nesses benefícios que estão apenas com azia e 

má-digestão — e isso me deu uma má-digestão. Fiquei na fila do seu Gabinete mas acabei não 

falando com S.Exa. A Secretária disse que não tinha ordem para dar essa análise que o INSS e o 

Ministro têm sobre essas fraudes. 

 Por isso que temos muitos questionamentos porque agora se elaboraram 

critérios para se comprovar fraudes onde as pessoas não chegam a ser atendidas com aqueles 

critérios agora definidos. O Ministro disse que há o uso político, o prefeito e não sei mais quem 

usou. Está muito confuso e temos que ter clareza sobre os critérios utilizados e a equipe. O 

próprio INSS tem grande dificuldade de reunir alguns municípios  e sabemos que se nas grandes 

capitais não se conseguiu aprofundar, imagine em um município mais afastado do grande centro. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você queria fazer algum comentário 

adicional ou só tinha essa dúvida? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Entendo que se tenha que tomar uma 

providência, porque é muito difícil estarmos tomando decisões baseados em um dado que não 

seja democratizado, socializado dentro de um Conselho desse. Deveríamos solicitar esse estudo. 

Por exemplo, nessa semana, foi publicado, em Minas Gerais, nos jornais Estado de Minas e Hoje 

em Dia, que em uma cidade com quatro mil habitantes, 2.000 e tantos eram aposentados pelo 

INSS, que é o mesmo órgão que está referido aqui. Ou seja, mais da metade da cidade estava 

aposentada pelo próprio INSS. Como vamos ter um critério? Como temos que ter critério, o 

Conselho deveria pedir ao Senhor Ministro que, pelo menos, S.Exa. nos mandasse uma cópia 

dessa pesquisa e dessa avaliação, para que tivéssemos um dado objetivo sobre o qual ou 

aceitamos a premissa dele ou a refutamos.    

   

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pela ordem, tem a palavra o Conselheiro 

Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Também me posicionarei com relação a essas 

mudanças da lei por meio de medidas provisórias. Como a Patrícia citou, são oito mudanças na 

Lei Orgânica da Assistência Social  e, se não me equivoquei, nenhuma com consulta prévia ao 

Conselho. Admitimos que a medida provisória é um instrumento legal, pelo menos, enquanto  não 

houver mudanças sobre ela, mas o Conselho não é minimamente consultado sobre essas 

mudanças que, em geral, têm sido para bem pior. 

 Em segundo lugar, quando parte do Conselho se manifestou, preocupado com 

aquela provável medida provisória que alterava ou mantinha a idade do BPC -  mantinha os 

setenta anos e que poderia alterar a idade da criança e do adolescente que não teriam mais 

direitos, só a partir de 21 anos -, quando alterava o conceito de família, enfim, várias mudanças 

que se comentava que existiam na minuta da medida provisória, diziam que, no máximo, era um 

estudo. Pouco a pouco estão saindo em medidas provisórias. Isso afirma ou confirma o que era 



 

 137 de 196 

preocupação da sociedade civil sobre a informação obtida indiretamente, não dada aqui pelo 

Conselho. Muito pelo contrário, todos os representantes governamentais diziam desconhecer a 

existência dessa versão de medida provisória. No entanto, as coisas estão acontecendo. 

 Uma outra preocupação é a mudança nos critérios do Benefício de Prestação 

Continuada. Não vi o documento, nem participei da reunião mas o Gilson disse que era um 

documento muito bem detalhado - não sei se bem elaborado -, onde se colocam dezoito itens. Eu 

perguntava à Aninha se esse documento, se esse acróstico existia há um ano, no momento em 

que os benefícios foram iniciados. Eles não existiam antes. Vejam a minha preocupação: qual 

eram os critérios utilizados para conceder o Benefício de Prestação Continuada aos portadores 

de deficiência? Se, naquele momento, não existiam esses dezoito itens, não dá para dizer que 

houve fraude a eles. Talvez os critérios da época fossem mais flexíveis ou possibilitassem maior 

flexibilidade para o enquadramento na concessão dos benefícios. Então, nesse caso, não houve 

fraude, o que existiam eram outros critérios e seria bom compará-los. Se, para efeito de revisão, 

mudam-se os critérios um ano depois, não se pode considerar que houve fraude de 

enquadramento, mas sim mudanças ou aumentos de exigências que, no fundo, significam excluir 

os que já haviam sido incluídos com outros critérios.  

 Sem deixar de considerar que é possível que haja fraude, o efeito retroativo da 

nova idade seria uma exclusão e não uma fraude. Conforme o dado do documento citado pelo 

Gilson, alguma coisa estranha houve no Acre, que está fantasticamente diferenciado de Santa 

Catarina. No exemplo que ele citou, há uma diferença de quase mais de dez vezes, ou seja, 

1.000%, que é algo bastante significativo. Só que eu questiono: é o usuário que frauda ou há 

determinados esquemas políticos, clientelísticos e assistencialistas que permanecem e dominam 

a máquina do Estado? Quem é que se enquadra? É o próprio usuário que consegue fraudar? É 

ele que estava fraudando ou é a máquina existente que, em período pré-eleitoral ou eleitoral, 

consegue conseguir votos com esses enquadramentos? Seria também interessante que fosse 

esclarecido: quem frauda não é o usuário, é sim quem está fazendo o enquadramento. Então, ele 

que é passível de sanção. 

 Para evitar que continue havendo fraude, não é o usuário que não cumpriu o 

requisito que tem que ser punido. É claro que ele tem que ser excluído se não cumpre os 
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requisitos. Contudo, a máquina tem que ser alterada. Entendo que o INSS do Acre tem alguma 

coisa estranha. É no INSS que eu procuraria a máquina de fraudes e não nos usuários. Passam a 

impressão de que é o usuário que está fazendo a fraude. 

 Por último, a questão do BPC. Tentando entender bem a fala do Prof. Mulatinho 

no sentido de que o Tesouro libera recursos para o Fundo que, por sua vez, libera recursos para 

os compromissos que têm com a Assistência Social, eu conversava com o Paulo outro dia. Como 

o BPC  é obrigação legal, o INSS tem que pagá-lo. Porque a SAS - seria bom que o Paulo 

estivesse aqui dizendo, mas aqui está o porta-voz -, comprometia o recurso que era repassado 

para o Fundo nas ações dos convênios, dos programas e dos serviços e deixava para o INSS o 

pagamento do BPC, sem necessariamente estar repassando o recurso para o INSS, ou seja, 

aumentando a “dívida” da SAS com o INSS.  

 O que faz essa medida provisória? O dinheiro do Tesouro agora tem que ir para 

o INSS, a dívida não vai mais existir mas, muito provavelmente, o que vai acontecer é menos 

recursos no Fundo para os programas, serviços e convênios. Além do mais, poderia se ter muito 

mais recursos para o BPC, mas que o Tesouro não tem repassado na quantidade aprovada no 

orçamento, talvez pelo contingenciamento e pelo fluxo de caixa que não dá vazão ao que foi 

aprovado.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Dr. Mulatinho, a minha fala vai depender 

das suas respostas ao Plenário.  

 É o seguinte: com a leitura  feita pela SAS entende-se que o Tesouro repassaria 

diretamente para o INSS apenas para que a SAS não desviasse? Não é “desviasse” no sentido 

de desviar recursos, mas no sentido de alocar, digamos, recursos para outras áreas. 

 

 HELDO VITOR MULATINHO - O entendimento é aquele que já coloquei: o que 

está nesse item da medida provisória é a mudança no fluxo de recursos. Acabei de dizer isso há 

pouco para o Presidente: não implica, naturalmente, supressão de dinheiro da Assistência Social. 
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O benefício vai tem que ser atendido dentro daquilo que está orçamentariamente definido, o que 

se está mudando é o fluxo, pois o recurso não passaria pelo Fundo. Aliás, o convênio citado pelo 

Presidente garante exatamente que o recurso passe pelo Fundo para chegar ao INSS.  

 É claro que a ilação levantada pelo Vando tem razão de ser, na medida em que 

o fluxo dos recursos do Tesouro não esteja sendo suficiente para atender o todo da despesa 

mensal, com as liberações feitas em três parcelas mensais, nos dias 10, 20 e 30. Esse 

quantitativo tem que dar para atender aos programas, serviços, tudo aquilo que é previsto pela 

Assistência Social, e mais o benefício. O que tem ocorrido é que a elevação dos recursos usados 

no benefício não tem sido atendida pelo Tesouro, que é o vermelho acusado pelo próprio Ministro 

aqui, diante do Conselho.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu fiz essa pergunta para fazer minha 

intervenção. Falarei sobre a questão do Benefício da Prestação Continuada que não é a mais 

fácil, mas já fui bastante contemplada. Apesar de já ter falado bastante sobre isso na minha 

intervenção, principalmente, agora, as intervenções finais da Patrícia e do Vando, me deixaram 

altamente satisfeitas.  

 Realmente, não houve fraudes. Trata-se daquela questão de que você é 

inocente até que se prove o contrário. O que vai acontecer, se não tivermos cuidados, é uma total 

exclusão dos já inúmeros excluídos. 

 Vou me ater à questão do Fundo. Todas as medidas atingem, mas 

principalmente essa medida, de forma muito perversa a Assistência Social. Mesmo ela não 

retirando o recurso, como disse o Prof. Mulatinho, ela faz com que não tenhamos no CNAS esse 

recurso. Ela impossibilita, primeiro, com que possamos, enquanto Conselho Nacional, estar 

fazendo uma avaliação e uma discussão sobre o orçamento da Assistência Social, inclusive o 

acompanhamento desse orçamento, pois ele não passa pelo Fundo, vai direto do Tesouro para o 

INSS. Aliás, dentro desta proposta, fere-se outras questões da Assistência Social, como as 

competências do órgão gestor. Ao órgão gestor cabe gerir o Fundo. E se o Fundo diminui, ele vai 

gerir muito menos recursos, o que acarretará uma penalização muito grande, porque sabemos 

que os recursos solicitados não são os que são dados pelos Ministérios econômicos - 
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principalmente pelo Ministério do Planejamento. Já houve cortes e do próprio orçamento quase a 

metade dele é contingenciado. O que sobra é um mínimo para manter todos os outros programas.  

 Realmente, o Benefício de Prestação Continuada era utilizado para outras 

finalidades. E isso ocorria por quê? Hoje, não podemos nos esquecer de que os orçamentos, 

inclusive o orçamento para 1998, já são baseados nos planos estaduais, que vêm das 

necessidades municipais. Querem continuar com o orçamento de 1996 para 1998, quando há 

mudança bastante significativa que atende a uma das exigências da LOAS, a do art. 30, que é a 

que se refere à necessidade de ter planejamento, ter fundos, planos e conselhos. 

 Enfraquecer o órgão gestor - por mais que tenhamos divergências com esse 

órgão gestor - é também enfraquecer a Assistência Social. Não tenhamos dúvida com relação a 

isso. Alguém tem dúvida de que enfraquecer o órgão gestor é enfraquecer a Assistência Social? 

Nós, do Conselho Nacional de Assistência Social, fiscalizamos. Não vamos fazer a 

operacionalização que é feita pelo órgão gestor. Se o órgão gestor é fragilizado por determinadas 

medidas provisórias, ocorre o efeito cascata: termina o Conselho Nacional de Assistência Social 

também sendo atingido. Assim como o órgão gestor deveria ter consciência de que a questão da 

cascata também vai no sentido inverso, ou seja, se fragiliza o órgão fiscalizador, fragiliza-se 

também o órgão gestor. Isso é dialética.        

 A questão do Fundo não é uma simples questão de passar recursos e de que 

nós continuamos do mesmo jeito. Isso não ocorrerá. Ferem também outro princípio da Lei 

Orgânica da Assistência Social: o princípio do comando único. Ficamos a discutir aqui que não 

temos comando único, porque tem um Ministério e uma SAS juntos. Ou porque tem um escritório 

com vinte pessoas, se matando para fazer alguma coisa pela Assistência Social. Isso fere o 

princípio. 

 Quando observamos que a maior questão da Lei Orgânica, o Benefício da 

Prestação Continuada, está dando os problemas que estão acontecendo e não mais poderemos 

ter sobre os seus recursos a efetiva fiscalização que teríamos se fosse feita por um órgão gestor, 

com todas as debilidades que esse órgão gestor possa ter e tem, realmente, é não querermos ver 

aquilo que está à nossa frente: há toda uma expectativa do enfraquecimento da Assistência 
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Social e de transformar a Lei Orgânica da Assistência Social novamente, talvez, em um programa 

de Governo, com outras competências etc.  

 Considero que esta medida provisória, que ainda coloca o “poderá ter”, esse 

“poderá” - já sabemos perfeitamente, já falei isso e vou repetir - se transformará na prática em 

“será feito dessa forma”. Então, temos que tomar medidas concretas com relação a isso. E quais 

são elas? A mobilização que fizemos na I Conferência Nacional de Assistência Social. Inclusive, 

acho que essa II Conferência tem muito a ver com isso, pois terá que discutir como está o efeito 

cascata, a nível também dos Estados e municípios etc. Deveríamos fazer uma ampla mobilização. 

E tentarmos esclarecer, pois quanto mais esclarecimentos, melhor. O esclarecimento que pedi à 

SAS, eu pediria ao representante do Ministério da Previdência que, infelizmente, agora, não está 

presente. Ele poderia dar alguns esclarecimentos também sobre essa questão.  

 Mesmo sem esclarecimentos, não podemos ficar esperando uma outra reunião 

para termos as informações, fazermos a discussão e vermos o que é preciso fazer com relação 

ao Benefício da Prestação Continuada e ao Fundo. Temos que fazer uma grande mobilização 

junto aos nossos pares — já foi iniciada ontem — para termos medidas concretas, colocando uma 

posição do CNAS com relação a essa medida provisória no que tange aos aspectos do Benefício 

da Prestação Continuada e ao Fundo.  

 Com relação ao Fundo, precisamos enfatizar que queremos que seja respeitada 

a Lei Orgânica da Assistência Social que determina que todos os recursos passem pelo Fundo 

Nacional de Assistência Social. 

 Segundo, que se respeitem as competências dos órgãos gestores e dos órgãos 

fiscalizadores, também colocados na Lei Orgânica da Assistência Social.      

 Terceiro, que esse órgão gestor continue nos mandando trimestralmente 

informações, como também consta da lei, para que possamos acompanhar e ter o desfecho 

sobre todo o orçamento, inclusive o do Benefício da Prestação Continuada. Essas seriam as 

questões a serem levantadas, além das mobilizações juntos aos Parlamentares etc. 

 Sinto muito se não fui clara mas, realmente, quanto mais se mexe, mais 

aparecem melindres que tornam a coisa mais feia do que ela é. Não vamos mexer muito porque 
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se mexer mais, vão sair mais coisas. Pelo menos, que tentemos resolver esses problemas mais 

urgentes. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há duas pessoas inscritas aqui e temos 

outros assuntos na pauta. Acreditando que já haja um suficiente grau de esclarecimento, queria 

propor que se encerrassem as intervenções com os dois inscritos e, após, tratarmos de fazer 

algum encaminhamento. Não sei se a Conselheira Patrícia acrescentará muito mais além do que 

ela já disse ou se ela está querendo discutir os encaminhamentos. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Queria reforçar o encaminhamento que já fiz 

na minha fala e acrescentar mais um. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, vamos deixar para o 

encaminhamento. 

 Tem a palavra a Eurídice. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Trata-se somente de um esclarecimento, 

meio ensinar o padre-nosso ao vigário.   Só para lembrar: o Tesouro 

não entra no mérito da aplicação do recurso, quem faz isso é o Ministério. O Tesouro, 

simplesmente, baseado no montante arrecadado, faz a repartição. É o Ministério da área quem 

define a aplicação dos recursos e o Tesouro não tem poder nenhum nessa linha. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Passaremos ao encaminhamento do 

assunto. 

 Antes, porém, por uma questão de correção com o que realmente ocorreu aqui, 

gostaria de ponderar aos Conselheiros sobre a presença do Ministro ao nosso plenário, abrindo a 

possibilidade para discutirmos com o Dr. Schubert esse assunto, mesmo antes de a medida 

provisória sair. Precisamos nos lembrar que o Ministro abriu essa possibilidade de conversarmos 
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com o Dr. Schubert. Infelizmente, por algumas razões, não conseguimos estar presente a tempo 

de, talvez, fazer alguma ponderação antes do fato ocorrido. 

 Mas, depois de ocorrido, ainda estamos participando da formulação e da 

tentativa de minimizar alguns dos efeitos da medida, em que pese o assunto do Fundo não ter 

sido tocado. A questão do Fundo, que é um problema legal, realmente, está fora de qualquer 

possibilidade. Se houver, de fato, a concretização de o recurso passar direto ao INSS, sem 

passar pelo gestor, então, teremos configurada uma situação inteiramente nova em relação à lei 

anterior. 

 Em função disso, eu pediria que, nos nossos encaminhamentos, tivessem a 

preocupação de levar em conta todos esses aspectos. 

 Ouviremos a Patrícia que fará a proposta. Podíamos fazer o seguinte: adotar o 

critério de, em vez de votarmos imediatamente, fazermos uma análise dos próprios termos do 

encaminhamento para podermos, eventualmente, discutir os prós e os contras. Não sei se a 

Conselheira proporá algo nesse sentido, mas é uma possibilidade que teríamos. 

 Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Basicamente tenho duas propostas. Uma já 

formulei: que o CNAS se posicione contrário à edição da medida provisória. E por que meio o 

CNAS se manifesta? Por todos os argumentos já largamente anunciados e que não irei repetir 

aqui, faça uma resolução.  

 A outra proposta é: quando ouvimos falar sobre uma possível medida provisória 

que alteraria o Benefício de Prestação Continuada — e não sabíamos nada a respeito do Fundo 

— o Ministro compareceu aqui e deu explicações do porquê  da mudança e suas intenções. 

S.Exa. disse que tinha intenção de mudar e apresentou as justificativas; não disse que não ia ser 

editado e que o que falávamos alteraria o propósito. Entendi que a nossa participação foi para 

aprimorar uma decisão já tomada, que iria ocorrer revisão e seria naquele momento. Fomos 

chamados não para discutir a revisão e sim a forma de revisão. E nós colocamos que, em nome 

de não tornar esse benefício ainda mais restritivo, propúnhamo-nos a pensar e discutir em nome 

do usuário. 
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 Da mesma maneira que o Ministro veio explicar o porquê das mudanças, o 

CNAS merece e tem o direito de ter uma explicação do porquê da alteração da medida provisória 

em relação ao repasse dos recursos. O CNAS tem que solicitar, formalmente, ao Ministério da 

Previdência que explique por que incluiu esse inciso na medida provisória. Essa competência é 

nossa! Então, solicitar ao Ministério da Previdência e Assistência Social — não sei na pessoa de 

quem, se o próprio Ministro ou outro — que venha formalmente explicar, ser for o caso por 

escrito, e também solicitar  do gestor do Fundo a opinião dele sobre a alteração no repasse de 

recursos. 

   

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Mesmo sem inscrição, eu poderia fazer 

uma consideração? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quer encaminhar a favor ou contra? 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Eu gostaria de fazer uma consideração. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Sempre na linha de exeqüibilidade que 

tentamos conversar, logo na primeira vez, entendo que se posicionar contra uma medida 

provisória, pura e simplesmente, eu ponderaria que não resulta em nada. Ela é um fato, é lei, é 

uma forma em curso e essa atitude não vai acrescentar nada. 

 Seria, talvez, o caso de pedir explicações. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Neste País, infelizmente, sabemos que 

historicamente nenhuma medida provisória foi vetada, pode ter sofrido algumas modificações. Se 

alguém sabe algo a respeito, que fale ou se cale para sempre. Eu não conheço. 

 Isso foi cobrado ontem e será cobrado dos Conselheiros nas conferências 

estaduais, na Conferência e no Fórum. Sem um estudo mais aprofundado, vem uma medida 
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provisória que modifica vários itens dentro da própria lei, tais como a competência do órgão 

gestor, as nossas competências, o Fundo e assim por diante. Mesmo que não vá reverter a 

situação, o CNAS tem que ter uma posição. 

 Por isso, a proposta da Patrícia é completa porque não fica somente naquele 

auê: “Hay gobierno? Soy contra.” Também procura entender por que se faz uma medida que 

atinge a Lei Orgânica da Assistência Social sem que, de novo, conversem com o CNAS e sem 

nenhuma explicação. Somos contra ela, a não ser que me mostrem contrário, e aí eu poderia 

mudar de opinião. O CNAS tem o dever de se posicionar. Se não o fizer, por exemplo, aonde eu 

for, só posso falar em meu nome: “o CNAS não quis tirar uma posição sobre isso; mas, eu, 

particularmente, tenho uma posição”. Isso fica muito estranho. Eles cobrarão o fato de que 

tivemos uma tarde toda para discutir isso, pois todos ficaram sabendo que íamos nos reunir 

ontem. Não pensem que o pessoal dos Estados não estão com as antenas ligadas, esperando. 

Hoje, provavelmente, muitos de nós receberão telefonemas perguntando sobre a posição do 

CNAS sobre a medida. Responderemos que o CNAS não se posicionou?  

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Não se trata de não ter posição. Desde o 

início, eu me posicionei. 

 Entendo que o pior dos mundos é a omissão. Não é não ter uma posição, mas é 

ter uma posição que me encaminhe para uma exeqüibilidade. Até porque, para se posicionar 

contra, aparentemente, não temos todas as explicações ainda. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Moroni anotou todos os 

encaminhamentos e sugestões que foram levantados. Eu pedirei a ele que leia um por um para 

que pudéssemos discutir e decidir à medida que ele for lendo. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Talvez pudesse tentar agrupar. Alguns 

encaminhamentos dizem respeito à questão da participação no grupo do Dr. Schubert no sentido 

de interferir nas conceituações, com o grupo elaborando uma minuta e a encaminhando para o 

CNAS. Há uma outra posição que é a de não se integrar ao grupo,  mas encaminharíamos 

sugestões. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Integrados nós já estamos, pois já lá 

comparecemos como CNAS. Não há como voltar atrás.  

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Na fala essa questão ficou meio duvidosa: qual 

seria o nível de participação do CNAS nesses grupos? Há consenso quanto a interferir nas 

conceituações. 

 Quanto à operacionalização, sobre como interferiremos, há duas propostas 

antagônicas, pelo que eu entendi.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Deixe-me esclarecer, porque fui eu que as 

apresentei. Estamos envolvidos com o INSS e já tivemos duas reuniões com o Dr. Schubert onde 

tratamos desse assunto. Acontece que foi montado no âmbito do INSS um grupo para 

operacionalização dessa medida provisória. Desta tarefa de operacionalização, não 

participaríamos, por se tratar de uma responsabilidade do INSS e do Poder Público de maneira 

mais geral, já que foi ele que tomou a iniciativa da medida provisória. 

 Por outro lado, não estamos omissos em relação à problemática, e em defesa 

do usuário desse benefício estaremos mantendo um contato com essa comissão técnica para 

levantarmos nossa preocupação e acompanharmos o seu trabalho, sem que tenhamos a 

responsabilidade pelo processo de operacionalização. 

 Foi nesse sentido que eu disse que há uma diferenciação entre integrar e estar 

articulado com essa Comissão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É bom deixar bem claro que falamos na 

Comissão que não tínhamos condições de participar da redação do texto etc., mas que 

gostaríamos de apreciar as propostas. Esse foi o nosso  posicionamento a respeito do 

funcionamento deles.  

 É claro o seguinte: já estamos envolvidos e não temos a menor condição, a 

essas alturas, de dizer que não vamos apreciar o que eles fizerem, porque seria um isolamento 
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do CNAS inteiramente injustificado. Esse seria um encaminhamento que faz parte do consenso 

de todos. Se alguém não concordar com ele, se manifeste. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Não vou discordar, mas eu gostaria que outras 

pessoas do nosso segmento - se não eu - também se envolvessem até porque, de certa forma, 

acompanhamos na ponta e sabemos como as coisas estão acontecendo. Eu gostaria que 

participássemos desse grupo para podermos opinar e dizer algumas verdades. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ana, você está no grupo. Infelizmente, no 

dia que nos reunimos, você ainda não estava em Brasília. Mas marcamos lá presença e eles nos 

encaminharão os textos e você terá amplas condições de se pronunciar. Quanto a isso, você 

pode ficar tranqüila. 

   

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A segunda proposta diz respeito à questão do 

posicionamento do CNAS quanto à medida provisória: se se fará por meio de resolução ou por 

qual forma. Se o Conselho se manifestar por meio de resolução, já temos os eixos que foram 

dados aqui. Mas, anteriormente, teríamos a discussão se o Conselho se posiciona por meio de 

uma resolução ou não.  

 Em caso afirmativo, temos o eixo para que possamos analisar.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sr. Presidente, eu gostaria de me 

manifestar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Se formos, pura e simplesmente, para uma 

posição de embate a essa medida provisória, vamos estar usando o mesmo argumento e o 

mesmo tipo de estratégia usados pelo Governo para editá-la. E eu concordo com a Eurídice - e eu 

volto a insistir na solicitação que, a princípio, coloquei - no sentido de que nós fizéssemos ao 
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Ministro uma cobrança, para que nos mandasse os critérios que foram utilizados, porque pode 

haver critérios que aceitemos. Não sei. Tenho responsabilidade é com o usuário mesmo. 

 Se estiver havendo fraudes e se elas estão acontecendo porque a 

operacionalização antiga era falha, então, temos que saber o porquê. Não podemos decidir 

embasados em notícias veiculadas pela imprensa ou algo assim. Eu quero é saber quais foram os 

motivos em que se basearam para fazer isso.  

 Não podemos peitar a medida com uma resolução, negando-a, sem saber quais 

foram os critérios. É muito mais ponderado sabermos os critérios. 

 Do ponto de vista médico, com relação ao portador de deficiência, acho que há 

outros critérios de concessão que não foram considerados. Vou citar só um exemplo. Não sei até 

que ponto está a regulamentação disso, mas o menino que tenha surdez de um ouvido e do outro 

não, ele definitivamente faria jus a um tipo de benefício dessa natureza. Quer dizer, tem critérios 

outros que deveriam estar sendo considerados também na sua edição.  

 Não sei em que eles se basearam para fazer essa coisa. Acho que peitarmos 

por peitar, acabará criando uma saia justa sem necessidade e baseada em nada. 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Houve uma defesa contra e eu quero fazer 

uma defesa a favor. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Nada palpável dentro do ponto de vista de 

uma fundamentação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você colocou, junto com a Eurídice, um 

posicionamento de mais moderação na forma de manifestação do CNAS, tendo em vista a 

proposta da Conselheira Patrícia.  

 Se a Conselheira Patrícia tiver interesse em fazer uma nova intervenção para 

justificar a sua proposta, nós a ouviríamos e veríamos se é possível compor alguma coisa. Se 

não, vamos ter que decidir entre nós. 

 Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Estou entendendo que está havendo uma 

proposta nesse sentido: que o CNAS se posicione, mas que não diga que é contra e que se faça 

uma outra redação nesse sentido. Para discutir, eu precisava ver a redação. Mas, a princípio, 

temos que nos posicionar contra. Podemos até analisar os termos, mas, no fundo, para mim, mas 

vamos estar explicitando que somos contra. 

 E vou dizer o porquê: para mim, os motivos estão muito claros porque, quando o 

Ministro esteve aqui nesse Plenário, S.Exa. explicou por que a habilitação vai passar a ser 

concedida só a partir do exame do INSS — e foi o que surgiu de novidade aqui. S.Exa. explicou 

por que mudou o conceito de família e está escrito aqui. 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Mas te convenceu? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não, e é por isso sou contra. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Então, temos que ter uma fundamentação 

absolutamente técnica para nos basearmos nela. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Tudo bem, temos justificativas. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu não tenho esse documento. O 

documento que tenho aqui é apenas um pedacinho da pág. 7 da reunião anterior, que não diz 

nada. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Na minha opinião, de qualquer maneira, 

mesmo que eu fosse a favor - eu sou contra essas mudanças -... 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu também sou contra. 
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - ...não é assim que se faz: não se edita uma 

medida provisória, não se muda uma lei sem que se discuta com o Conselho, sem que se peça 

opiniões e sugestões para que o processo seja melhorado. 

 O que  vamos discutir é o jeito de fazer. Eu questiono o conteúdo e a forma. Se 

queremos questionar somente a forma, então, vamos questionar somente a forma. No meu caso, 

questiono o conteúdo e a forma. Se o CNAS  questiona somente o conteúdo da medida 

provisória, ou está questionando a forma ou não está questionando nem o conteúdo nem a forma, 

está aprovando. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Se o fizermos em termos de resolução, que 

é o instrumento legal que temos, estaríamos tendo uma atitude parecida. Com cautela, podemos 

até negar isso, baseados em determinada fundamentação. Se não houver essa fundamentação, 

muito mais motivos vamos ter para arrebentar isso. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sim, se a questão é fazer justificativas, 

fazemos.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Entendo que não se deva fazer uma 

resolução agora antes de ouvirmos a fundamentação sobre isso. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - De quem? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Do Ministério. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Já foi feito. Você não estava aqui. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Oficialmente não existe.  
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há uma questão que está nas 

considerações de todos e sempre foi defendida, por todos nós: não aceitaríamos ser um conselho 

que defendesse fraude. Isso foi afirmado em todos os pronunciamentos.  

 Não iríamos defender  algo que pudesse estar apoiando, de alguma maneira, 

fraudes que tenham ocorrido. Então, parece-me que um dos riscos que nós corremos ao nos 

posicionarmos simplesmente contra a medida é, de repente, aparecer um grande volume de 

fraudes, indicadas oficialmente em jornal, e dizerem:  "ainda assim, o CNAS é contra!" Esse é um 

risco que temos: de sermos jogados contra uma situação dessa. Talvez a redação da nossa 

manifestação, que pudesse contornar essa situação, seria dizer que o Conselho, examinando a 

medida provisória, encontrou diversos pontos que alteram a LOAS e que, enquanto não houver 

uma explicação que fundamente isso, o Conselho está se posicionando contra essas alterações. 

 Seria uma forma correta de nos manifestarmos porque, realmente, a questão do 

Fundo é fundamental para nós, porque envolve toda a política de Assistência e nós, assim, 

estaríamos nos resguardando de, até por maldade, sermos identificados com a fraude. Esse é um 

perigo que corremos e que não podemos aceitar.  

 O Ministro disse que, no Estado da Aninha, 50% ou mais das concessões foram 

identificadas como fraude. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu quero saber quais foram os critérios  que eles 

usaram. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas é exatamente isso. Nós, não tendo 

isso, podemos ponderar dessa forma para dizer que há um sentimento de alteração da lei e que, 

exatamente por isso e com o nível de informação que temos, estamos nos posicionando 

contrários até que tenhamos - vamos dizer - uma fundamentação com dados que justifiquem que, 

de fato, a medida veio para corrigir, por exemplo, fraudes.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu concordo inteiramente com essa 

proposta. O que eu queria dizer é que essa resolução tem que sair para ontem, ou seja, 
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imediatamente porque ontem já foi cobrada e a omissão que você falou era isso: era de não sair 

nada. A forma como está saindo é perfeita. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - E dar conhecimento também aos Conselhos 

que vieram aqui ontem. 

     

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se todos estiverem de acordo com esses 

termos, faríamos uma resolução dessa forma para nos resguardarmos também. 

 Há mais algum encaminhamento? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há outros encaminhamentos. Um seria a solicitação 

os estudos ao Ministério da Previdência. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É o mesmo, está dentro. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O José Carlos apresentou uma proposta de o 

Conselho solicitar oficialmente ao Ministério da Previdência Social. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Está contemplado nisso que o Gilson 

colocou agora: os estudos são, na verdade, a fundamentação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A fazer uma solicitação formal. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A resolução não está nessa proposta, a não ser que 

você esteja retirando. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu retiro em função de que já está 

contemplado nessa fundamentação que iremos pedir. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas, Conselheiro, é necessário que 

façamos por escrito essa solicitação. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Claro, sem dúvida. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa é a segunda proposta. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Temos a dos estudos sobre fraude. Esta é a 

proposta que o Vandevaldo apresentou, com quadro de critérios, pinçando os critérios antes da 

medida provisória e comparando-os com os atuais. Seriam os quadros de critérios. 

 E a outra proposta é a da ampla mobilização que a Fátima apresentou. Não se 

especificou muito qual seria essa ampla mobilização. 

 MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Seria o encaminhamento da resolução. 

Na época, não tinha resolução ainda, mas seria o encaminhamento da resolução aos conselhos, 

aos fóruns e aos parlamentares. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A outra seria a solicitação formal ao MPAS do 

porquê das alterações do art. 29 da LOAS. É essa a questão também. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas trata-se de um ofício com todas. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Essa idéia é um ofício que fala dos benefícios 

e do repasse de recursos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Colocado num único ofício. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não estamos ainda votando se a forma será em um 

único ofício. São propostas diferentes que foram encaminhadas e que são dois assuntos. Depois, 

quanto à forma, não tem  problema.  
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 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Estou dizendo isso porque antes não tinha 

surgido o ponto de pedirmos ao Ministro explicações sobre tudo. Agora, com a discussão é que 

surgiu isso. Antes, só havia o pedido ao Ministro, por escrito, de esclarecimentos sobre o recurso. 

No decorrer da discussão, definiu-se que é sobre todos os aspectos. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Você mantém também a proposta de pedir também 

a opinião do órgão gestor? 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mantenho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quanto à questão de se solicitar 

esclarecimentos, não há dúvidas entre os Conselheiros, todos são favoráveis, e nós faríamos 

esses ofícios encaminhando.  

 Vamos também fazer uma resolução a respeito da medida provisória. Moroni, o 

que foi essa questão de encaminhar para os parlamentares? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Enviar a resolução. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, está definido. Podemos mudar de 

assunto e passar para o informe da SAS.  

 Como o Dr. Mulatinho está presente, passaremos para o tópico do informe da 

SAS. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Tenho uma preocupação, pois estamos com o 

quorum baixo e daqui a pouco algumas outras pessoas terão que sair. Contudo, precisamos 

deixar aprovadas as resoluções o quanto antes. Como se trata de algo relativamente rápido, 

estou sugerindo que se faça primeiro porque, com certeza, as questões trazidas pela SAS vão 

implicar algumas discussões. 
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 VANDEVALDO NOGUEIRA - E há a questão da Golden Cross. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Exatamente, as resoluções e a Golden Cross, 

em especial. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quanto às resoluções, Conselheiros, e 

atendendo ao apelo Conselheiro Célio, queria chamar a atenção para o seguinte: ao final de 

todas há uma última resolução, antes da página que está escrita “Informes” e é sobre ela que é 

realmente importante tomarmos uma decisão. Eu queria dizer que, quando assumi a Presidência, 

verifiquei o Regimento Interno - e eu pedi essas informações ao Secretário-Executivo e a outras 

pessoas - e não encontrei em lugar nenhum item que autorize o presidente a assinar qualquer 

tipo de resolução ad referendum do Conselho. Como não existe isso escrito no Regimento, toda 

resolução tem que ser resultado de aprovação do Conselho. Isso foi uma pesquisa que fizemos lá 

e se alguém que esta resolução existe, por favor nos diga. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Se não me engano, o Colegiado aprovou uma 

resolução dessas quando o Celecino era Presidente do Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Que o Presidente pode assinar 

resoluções ad referendum? Mas ninguém soube informar. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Isso foi bastante discutido aqui no Plenário. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu me lembro que sim, mas não tenho certeza 

se saiu na forma de resolução. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Somente para sua ciência, é um assunto que 

foi bastante discutido. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas, como não existe essa resolução, eu, 

particularmente, não quero assinar nenhum papel ad referendum por ele ter a seguinte 

implicação: se alguém pedir vista no processo e houver alteração, temos que mudar a resolução 

que foi assinada. Então, fica-se num processo de vai-e-vém, além de não se ter cobertura 

regimental. 

 Por causa disso, nós propomos — e o Moroni elaborou um texto  — autorizar o 

Presidente a assinar resoluções ad referendum do Conselho. É esse assunto que o Célio está 

achando importante porque, se nós aprovarmos isso, eu posso assinar todas as resoluções ad 

referendum para, depois, serem referendadas pelo Conselho. Sinceramente, se isso já foi 

aprovado aqui antes, eu gostaria que alguém pudesse recuperar qual foi a decisão final. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu gostaria de esclarecer que não houve resolução 

sobre o tema. A orientação da Consultoria Jurídica era de que o inciso do Regimento Interno que 

trata das competências do CNAS era suficiente, junto com a decisão do Conselho, lavrada em 

ata, que  autorizava o Presidente a fazer isso. 

 Isso esteve muito presente no momento da discussão sobre o processo da 

Academia de Tênis. Foi nesse momento que se viu que as resoluções que eram publicadas, 

autorizando a Secretaria Executiva a fazer isso, eram um equívoco. O consultor aqui esteve e o 

Dr. José Bonifácio assumiu que eles tinham, inicialmente, dado a orientação de que a Secretária 

Executiva poderia fazer isso; depois, analisaram mais profundamente a questão e viram que isso 

não poderia ocorrer e, então, foi autorizado. A orientação que recebemos da Consultoria Jurídica - 

na época, eu era Conselheiro, - era que não havia necessidade de uma resolução específica 

porque o inciso VII - se não me engano - do art. 23 do Regimento Interno dá a interpretação de 

que o Conselho poderia autorizar a Presidência a fazer isso. Como estava em ata, não havia 

problema. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lendo esse artigo, ele diz o seguinte: o 

Conselho edita resoluções aprovadas pelo Plenário. Em princípio, o Presidente não poderia 
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assinar. Por causa disso, tem esse documento propondo uma resolução do Conselho que 

formaliza um procedimento que estava sendo feito e que eu entendo ser necessário formalizar, 

para que eu possa assinar. 

 Já que isso foi discutido e aprovado, coloco somente em votação essa resolução 

como conseqüência daquela ata. E, nesse caso, quem estiver de acordo, permaneça como está. 

(Pausa.) Aprovada essa possibilidade. 

 Com isso, resolvemos essa questão, porque as demais resoluções estão em um 

conjunto muito grande de resoluções. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Mas elas precisam ser aprovadas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, elas teriam que ser aprovadas hoje 

porque são anteriores à minha gestão, foram assinadas ad referendum pelo Celecino e pelo 

Padre Virgílio. Eles assinaram documentos ad referendum do Conselho, o que torna essa questão 

um pouco incerta e que estaríamos a regulamentar agora. 

 Nesse caso, todas essas resoluções que estão assinadas ad referendum, a 

menos que algum Conselheiro queira pedir vista de alguma, a essas alturas, não há nem como 

nós discordarmos. Tem algumas coisas que foram retificadas devido a erros de datilografia, que 

dão para perceber nitidamente. Contudo, eu tenho algumas dúvidas, como a que consta da 

primeira resolução, a de nº 91: no meio da página, por exemplo, o número atual do CGC da 

“Sociedade de Assistência à Infância da Paraíba”  é completamente diferente do outro. Não 

entendo como essa sociedade possa ter dois números tão discrepantes de CGC. 

 Li isso, mas isso não é da minha responsabilidade, porque foi assinado ad 

referendum pelo Celecino, estaria sendo retificada. Verifiquem na Resolução nº 91. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Inclusive, esse era um hospital privado. Não sei 

por que agora virou entidade filantrópica. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Hospital Infantil Dr. João Soares? 
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 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Era um hospital de que o Dr. João Soares era o 

dono. Não sei por que agora mudou a sua finalidade. 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que estou estranhando é o fato do CGC 

mudar. Isso não é erro de datilografia e tem que ter explicações. Como uma sociedade muda o 

CGC? 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Inclusive, é uma coisa estranha: todas as vezes 

que aprovamos, ficamos com muitas resoluções cheias de erro, com nome incompleto, identidade 

ou CGC errados. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu sugeri na Comissão de Normas que a 

prévia fosse passada por ela para que, pelo menos, tentássemos passar a vista nessas 

resoluções como forma de diminuir os erros. Mas, parece que não foi aprovada. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Para haver correções desse nível? Não 

conseguiríamos fazê-las. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Não, a cada reunião da Comissão de Normas 

fizéssemos isso. Ao vermos esses pormenores, por exemplo, a Comissão de Normas já verificaria 

antes de trazer para o Colegiado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E outra coisa: há vários casos de inclusão 

indevidas, o número é impressionante. Nunca vi uma explicação sobre uma entidade ser incluída 

indevidamente e depois voltar a ser outra ou voltar atrás. Está cheio de casos como esse. Quase 

todos foram incluídos indevidamente, e não é possível que estejamos com um nível de imprecisão 

tão grande do funcionamento do CNAS.  

 Às primeira e segunda páginas, quase todas foram incluídas indevidamente. Foi 

o Celecino quem assinou isso - não sei quais são. Eu gostaria até de verificar com o Moroni por 
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que tem tanta coisa que foi incluída indevidamente. Um ou outro caso pode ocorrer, mas, aqui, é 

quase que uma regra, um em seguida ao outro. 

    

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Em todos os grupos, há uma resolução de 

retificações. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Luiza. 

 

 LUIZA - Essa resolução é exclusiva de retificações. Tudo que foi no conjunto de 

resoluções publicadas com alguma imperfeição é agora retificada. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Além dessa explicação da Luiza, veremos que têm 

resoluções de setembro de 1996, portanto, é quase um ano de resoluções que estamos 

retificando. Posso até verificar, depois, uma a uma, para ver qual o motivo. Temos também casos 

de entidades que entraram com pedido de renovação e recadastramento e tiveram seu pedido 

indeferido em função de estar fora do prazo. Com a Lei do Marchezan e com a nossa Resolução 

nº 9, o procedimento para esse tipo de solicitação foi retificado. Temos que confirmar, pois temos 

amparo legal para fazer isso, tanto a Resolução nº 9 como a Lei nº 9.429. Você podem ver que a 

primeira, retifica a Resolução nº 172, de setembro de 1996, estamos retificando desde setembro 

de 1996.  

 Posso ver também a questão do hospital porque, às vezes, o que ocorre é que, 

ao se colocar o nome de uma entidade,  o CGC acaba entrando em outra, o que acarreta a 

retificação. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Moroni, isso pode ser revisto a qualquer 

tempo?  

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Pode. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Então, o critério tem que ser esse mesmo, 

com o Conselho, como um todo, sendo vigilante e fiscalizando, pelo menos, o seu Estado para 

ajudar. 

                

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Quanto a esse, pedirei um esclarecimento, 

porque esse hospital eu conheço. É um hospital privado e eu queria saber em quais moldes ele 

se tornou entidade. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Peça vista. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu peço vista. 

 

 LUIZA - Tem atendimento do SUS? 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Sim, tem atendimento do SUS. 

 

 LUIZA - Hospital que atende pelo SUS está enquadrado. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Então, é isso, está resolvido. A lei ampara os 

que têm atendimento do SUS para conseguir o certificado de filantropia. 

   

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Sendo assim, eu só vou ver se é 60% mesmo. 

Contudo, não necessariamente, todas as instituições que têm convênio com o SUS tenham que 

ser entidades de fins filantrópicas.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Trata-se de outra discussão, inclusive, temos, 

em agosto, oficina que resolverá isso.  
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 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Se é esse o argumento, não tenho mais que 

pedir vista. Irei lá para observar outras coisas, mas não esse aspecto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Trata-se de mais uma necessidade de 

que essas resoluções sejam previamente encaminhadas aos Conselheiros e, além do mais, 

venham com essas explicações sobre o porquê foram indevidamente incluídas. Aqui consta 

somente “por ter sido incluída indevidamente”. Talvez tivesse que explicar que foi incluída 

indevidamente porque trocou isso, fez isso ou aquilo. É preciso uma melhor explicação no texto 

do parecer para que fiquemos sabendo a causa que levou à inclusão.  

 Eu consulto o Secretário-Executivo sobre o que ele sugere a respeito da 

aprovação dessas resoluções. Há algo aqui que me chamou a atenção: a minha família é de 

Curvelo e a Irmandade Santo Antônio é uma irmandade daquela cidade, que cuida de uma série 

de assistência particular e foi cancelada por inadimplência de prestação de contas. Como não 

fizeram a prestação de contas, foi cancelada. Precisa se saber se foi informada a ela que estava 

inadimplente, se houve uma comunicação.  

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Essa informação foi publicada no Diário Oficial. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas, também é mandada para a 

entidade? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Todos esses casos estão explicados no texto para 

que a pessoa possa ler. Posso explicar para que talvez possa agilizar. 

 Os processos que tratam de cancelamento ou restabelecimento de registros em 

função de prestação de contas são aqueles processos antigos do CNSS, relativos às Subvenções 

Sociais, Adendo II do orçamento. Todas essas questões de prestações de contas são daquela 

época, em que as entidades tinham um prazo para prestar contas e não o fizerem. Tratam-se 

daquelas estratégias aprovadas pelo Conselho e que estão em fase final de implementação. 
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 Essas resoluções, até a Resolução nº 122, são resoluções com aprovação ad 

referendum, que já foram publicadas, e se referem tanto à Presidência do Dr. Celecino como do 

Padre Virgílio. A partir da Resolução nº 23, são resoluções que ainda não foram publicadas e 

estão aguardando a aprovação do Conselho.  

 Com a aprovação daquela última resolução do ad referendum, voltaria à 

sistemática antiga da Presidência de publicar as resoluções ad referendum do Colegiado. Dessas 

resoluções ainda não publicadas, gostaria de explicar ou pedir que se votasse em separado a de 

nº 133, que trata da Universidade Católica de Pernambuco, e eu explicarei o porquê para os 

Conselheiros. 

 Poderíamos votar primeiramente os ad referendum até a Resolução nº 122. As 

de 123 até 132 não são resoluções ad referendum, destaque para a de nº 133. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Antes de procedermos à votação, gostaria de 

um esclarecimento: na ordem numérica de resoluções estão faltando as de nºs. 112 e 122. Tem 

até a de nº 121 e, daí, vai para a de nº 123. 

   

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A de nº 122 é a da nomeação da Presidência e a 

112 é a relativa à nomeação do Padre Virgílio.  

  

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Muito obrigado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tenho uma série de dúvidas a respeito 

das Resoluções nº 123 para frente. Até como atenção ao Conselheiro Mulatinho, que convocou a 

Dra. Albamaria, precisaríamos ouvi-la, e, a menos que haja um consenso de que as Resoluções 

até a de nº 122 devam ser aprovadas diretamente da forma como estão, nós as colocaríamos em 

votação e aprovaríamos. Quanto às Resoluções  nº 123 em diante, precisamos ouvir as 

explicações do Moroni para que possamos discutir algumas coisas a respeito. 
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 Consulto os Conselheiros sobre o que faremos: ouvimos primeiro a Dra. 

Albamaria ou fechamos a questão das resoluções? (Pausa.) Fecharemos primeiro a questão das 

resolução.  

 Até a Resolução nº 122, há algum Conselheiro que queira pedir vista ou se 

manifestar a respeito delas? (Pausa.)  

     Não havendo nenhum manifestação, coloco em votação essas resoluções. Quem 

estiver de acordo, permaneça como está. (Pausa.)  

Aprovadas as resoluções. 

 Quanto às Resoluções nº 123 em diante, temos que ouvir o Moroni e também 

tenho algumas questões que eu gostaria de apresentar aqui.  

 Tem a palavra o Moroni. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu só falarei a respeito da Resolução nº 123. 

Quanto às outras, eu teria que ver quais são as perguntas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - As perguntas que eu tenho aqui são as 

seguintes: além de eu ter visto algumas entidades incluídas indevidamente, porque estão 

presentes em várias delas, notei que, no final da página onde tem o meu nome, tem uma 

entidade que se chamava Liga Feminina de Ação Católica, leia-se Casa da Criança Sinharinha 

Neto. São nomes inteiramente diferentes. Houve uma mudança no nome da entidade? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não se trata de mudança de denominação, porque 

em caso de mudança de denominação fazemos uma resolução específica, encaminhando para o 

Setor de Cadastro. Se houver mudança de natureza jurídica da entidade, o processo será 

encaminhado para a equipe de análise para parecer, vindo posteriormente para o Conselho 

aprovar.  

 No caso de mudança de nome e não há alteração do CGC, publica-se uma 

resolução, o que é um procedimento recente, pois antes não se publicava resolução quanto a 

isso. A partir de janeiro desse ano, passamos a publicar mudança de denominação nos casos em 
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que não há mudança da natureza jurídica, ou seja,  não sai de associação para fundação ou vice-

versa.  

 Este não é caso de mudança de denominação.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E seria caso de quê? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O que pode ter ocorrido é que, quando se lançam 

os dados no programa - e às vezes é um programa específico -, ele conserva o nome de uma 

determinada entidade e entra a outra com outro CGC. A maioria desses casos em que o CGC e o 

nome da entidade não combinam ou estão trocados ocorre em função do nosso programa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O CGC, embaixo, está inteiramente 

trocado. “Onde se lê CGC tal, leia-se CGC tal.” 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Pode ter ocorrido isso. O nosso programa não 

corrigiu e pegou os dados de uma entidade com o parecer de outra. Depois da publicação, o 

Júnior faz o trabalho de conferência. Em virtude dos erros, saem essas correções. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com essas explicações, faremos a 

votação dessas resoluções.  

 Alguém mais gostaria de falar? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu gostaria de saber quais as explicações que 

o Moroni tem a dar sobre a Resolução nº 133. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Vamos votar essa Resolução em separado.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se alguém quiser comentar algo a 

respeito das Resoluções nºs 123 a 132, pode usar da palavra. (Pausa.) 
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 Em votação. Quem estiver de acordo que elas sejam aprovadas - vejam bem 

que não estamos aprovando resoluções ad referendum, estamos realmente aprovando em 

plenário -, permaneçam como estão. (Pausa.)  

  Aprovadas. 

 Em relação à ultima que aprovamos, teremos que dar um número a ela. 

 Discutiremos a Resolução nº 133. Tem a palavra o Moroni. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - O caso da Resolução nº 133 foi apreciado na 

Comissão de Normas e ela aprovou esse encaminhamento. No entanto, eu chamo a atenção por 

se tratar de um caso muito específico e para que os Conselheiros tenham consciência do que 

aconteceu. 

 Fruto do CNSS, a Universidade Católica de Pernambuco estava nos arquivos do 

Conselho como entidade mantida do Centro de Educação Técnico-Cultural, porque o estatuto 

desse centro de educação dizia que a universidade era uma entidade mantida. Só que ela tinha 

CGC próprio, de nº 0001, com personalidade jurídica independente. Naquela época, o CNSS — e 

depois parte do CNAS também — tinha controle das mantidas. E essa universidade, por estar no 

estatuto do centro, dizia que ela era mantida. Era um procedimento normal da época — para se 

ver se era mantido ou não, não se olhava a questão do CGC. A partir de um certo momento, o 

CNAS começou a verificar isso pelo CGC. Se era CGC 0001, é mantenedora; se for 0002 em 

diante, é mantida. Há uma resolução do CNAS, a de nº 47, de julho de 1994, 

baseada na Lei nº 8.213, que tem o inciso que determina que as entidades que têm 

personalidade jurídica independente e própria não gozariam de isenção de mantida. 

 Baixamos uma resolução, de nº 47 do Conselho, dando prazo às entidades que 

eram mantidas, mas possuíam personalidade jurídica independente, deveriam encaminhar os 

seus processos como renovação e recadastramento. 

 Isso foi analisado na Comissão de Normas e esta resolveu deferir o processo, 

em grau de reconsideração, porque, inclusive, tínhamos deferido como certificado e registro novo, 

deixando a entidade em descoberto durante certo período, de 31.12.94 a 14.10.96. Havendo a 

Resolução nº 47 e baseada nela - que orientava a entidade a proceder dessa forma -, a Comissão 
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de Normas analisou o processo e deferiu como renovação e recadastramento. Então, a entidade 

não teria problemas nesse período.  

 Trata-se de um caso bastante específico e que ocorreu em função do antigo 

CNSS, e também do procedimento que o próprio CNAS reforçou com a compreensão do fato de 

que ser mantida era determinado pelo estatuto, independente do CGC. Então, havia entidade que 

tinham personalidade jurídica própria e independente como mantida de uma outra que também 

tinha personalidade jurídica própria. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Consulto os Conselheiros. 

   

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu só queria perguntar por que nessa 

resolução específica não saiu o número do CGC. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - CGC da entidade? 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Porque normalmente sai o número do CGC, e 

eu estranhei justamente o fato de não constar número de CGC, nem da mantida nem da 

mantenedora. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os números de CGC de ambas teriam 

que ser colocados para que depois volte ao Conselho para aprovação? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não teria necessidade de ele voltar. Como está 

aqui, também não saiu o parecer. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No caso, como tenho poder de assinar ad 

referendo, não há problemas.  
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 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Fiz o parecer do processo e poderia lê-lo e até 

aprovar. Pelo nosso procedimento, nesses casos defere-se primeiro para depois ser proferido o 

parecer. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Por favor, leia o parecer. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - “A deliberação do CNAS tem como base o § 3º do 

art. 1º da Resolução nº 47, de 7 de julho de 1994. O assunto foi apreciado pela Comissão de 

Normas.” Temos sempre a prática de publicar o parecer. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E depois inclui o CGC. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Sim.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em votação essa resolução. Quem estiver 

de acordo, permaneça como está. (Pausa.) Aprovada. 

 Ouviremos agora o informe da SAS. Tem a palavra o Dr. Mulatinho. 

 

 HELDO VITOR MULATINHO - Sr. Presidente, dentro do espírito com que foram  

sugeridos os informes da SAS, temos procurado trazer as pessoas daquela Secretaria que 

estejam trabalhando com determinados temas de interesse e necessidade de conhecimento por 

parte do Conselho, como fizemos na última reunião, quando a Deusina tratou da discussão sobre 

pessoa portadora de deficiência.  

      E nesta oportunidade está aqui conosco a Dra. Albamaria, diretora do Departamento 

de Desenvolvimento da Assistência Social e responsável, no âmbito da Secretaria, por direcionar 

as discussões em torno da NOB. Sobre esta questão e essas formas de encaminhamento é que 

ela vai se dirigir aos senhores Conselheiros neste momento. 
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 ALBAMARIA ABIGAIL - Boa-tarde, Sr. Presidente, Dr. Gilson, demais 

Conselheiros, agradeço a possibilidade de expor aqui a questão da Norma Operacional Básica, 

que tem por objetivo praticamente disciplinar o processo de descentralização da Assistência 

Social no âmbito da União, dos Estados e dos municípios.  

 Em outra oportunidade, tivemos a possibilidade de apresentar a estratégia da 

elaboração da Norma e farei uma abordagem dos aspectos fundamentais do documento em 

questão. Posteriormente, colocar-me-ei à disposição dos senhores para as dúvidas sobre as 

quais haja necessidade de algum tipo de esclarecimento. 

 Entendemos que a Norma, no campo de Assistência Social, é fundamental, 

porque praticamente define as competências das esferas de Governo, propõe a metodologia do 

processo de descentralização como uma articulação de estratégia intergovernamental no campo 

da Assistência Social, coloca as ações de caráter financiável num sistema de proteção social para 

o País, propõe os modelos de gestão e, principalmente, considera descentralização como um 

processo, considerando as diversidades regionais nos Estados e municípios, das questões de 

ordem de organização política, econômica, social e cultural dos Estados e municípios da 

Federação. Considera também a questão do financiamento e da legislação em vigor, que 

disciplina o repasse de recursos não só para a área de Assistência Social, como para as demais 

políticas públicas.  

 Esse documento tem, praticamente, um ano e meio de elaboração. Uma 

primeira proposta foi elaborada com técnicos da FUNDAP, da Secretaria de Assistência Social, 

dos Estados e das universidades e a submetemos à apreciação do Conselho Nacional de 

Assistência Social. Recebemos vários subsídios que procuramos incorporar ao documento; 

discutimos o assunto várias vezes no Fórum de Secretários de Assistência Social, e agora 

estamos sofrendo reivindicações das frentes municipalistas, para que esse documento seja 

também discutido com eles e, principalmente, com a Confederação Nacional dos Municípios.  

 Embora estejamos trabalhando a descentralização com uma legislação bastante 

arcaica, posso esclarecer aos senhores que o processo de descentralização praticamente  teve 

grandes avanços. Temos um arcabouço legal no campo da Assistência Social bastante avançado 

em termos de direitos sociais e humanos, mas ainda convivemos com uma prática um pouco 
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clientelista, com uma legislação ultrapassada e praticamente incompatível com o processo que a 

sociedade brasileira exige hoje. Temos um sistema de acompanhamento deste processo no 

campo da Federação como um todo, de todos os Estados.  

 Já apresentamos esse estágio de descentralização ao Conselho e o distribuímos 

até na ocasião do FONSEAS. Mas, por questão ética, estamos utilizando esse sistema de 

controle mais como um sistema gerencial interno da Secretaria porque, de certa forma, expomos 

as dificuldades e os pontos de estrangulamento de cada Estado da Federação. 

 Temos, também, um levantamento que nos demonstra todos os aspectos das 

dificuldades que os Estados estão enfrentando para operar o sistema de proteção social e para 

fazer com que os recursos cheguem até às populações mais carentes e aos municípios. Essa 

norma tentou contemplar os diferentes estágios dos Estados, principalmente, porque as vinte e 

quatro Secretarias de Estado são de Trabalho e Cidadania ou Bem-Estar e Família, não são de 

Assistência Social.  

 Sabemos que os Estados e municípios, como a União também, estão passando 

por uma crise muito grave nas questões do quadro de recursos humanos e da receita. Isso tem 

influído muito nas questões do financiamento e do processo de descentralização da Assistência 

Social. Não só da Assistência Social, como das outras políticas setoriais. Tem sido um processo 

de grandes avanços, mas  de grandes dificuldades também.  

 Conseguimos nesses dois anos fazer com que os Estados criassem seus 

Conselhos, seus Fundos Estaduais e elaborassem seus planos estaduais. Como vocês sabem, 

trabalhamos muito na questão de instrumentalizar os municípios brasileiros para que eles 

criassem esses instrumentos. Baseados nesses instrumentos, consolidamos a nossa proposta 

orçamentária que foi rejeitada, mas que, na verdade, traduzia a realidade não de todo o universo 

da população brasileira, porque não conseguimos consolidar todos os planos municipais. Hoje 

conseguimos atingir 3.000 municípios.  

 Em termos de Conselho e Fundo, temos os vinte e sete Estados estruturados. 

Com relação aos municípios, temos o levantamento daqueles que estão de acordo com o art. 30 

da LOAS, os que estão realmente com os seus conselhos funcionando, com seus planos 

municipais, e os que não têm conselho funcionando, nem as contabilidades dos fundos em dia.  
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 O que eu gostaria de dizer a vocês é que a Norma avança no momento em que 

propõe a questão da gestão intergovernamental, pois é impossível  enfrentar o fenômeno da 

exclusão social no Brasil sem as questões da parceria e da gestão intergovernamental. Ela 

avança também quando define a co-responsabilidade e o co-financiamento dos Estados e 

municípios na construção de um sistema de proteção social, e também quando enfatiza a 

necessidade da capacitação dos conselhos, como um sistema de participação e de controle 

social. 

 Por outro lado, quando propomos as modalidades de gestão, encontramos muita 

resistência na questão da municipalização. Por quê? Como era um processo novo, e num 

primeiro momento tivemos um corte muito grande na estrutura administrativa da Secretaria de 

Assistência Social, tivemos que optar pela estadualização porque, praticamente, seria impossível 

nós, de imediato, sem termos criado os instrumentos preconizados pela LOAS no art. 30, 

partirmos para o processo de municipalização. Como os senhores sabem, fizemos um convênio 

com todos os Estados da Federação, repassamos o patrimônio da Assistência Social para os 

Estados e tentamos manter a rede existente, mas com uma abertura. Tem uma resolução 

posterior do CNAS para que essa rede fosse mudada e flexibilizada de acordo com a realidade 

dos municípios e dos Estados.  

 Esse primeiro momento da estadualização fez com que os Estados 

gerenciassem toda a rede pública e privada de Assistência Social. Hoje, podemos dizer que 

alguns Estados já conseguiram avançar muito neste campo, principalmente os da Região Sul — 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul —, além de Pernambuco e Amazonas, que está 

utilizando o fluxo de repasse, Fundo Nacional, Fundo Estadual e Fundo Municipal. Os outros 

continuam com a questão dos repasses via Fundo Estadual. De uma certa forma, essa questão é 

um pouco polêmica, porque se se faz uma opção pela municipalização, do Fundo Nacional via 

Fundo Municipal, você desresponsabiliza o Estado pela participação do co-financiamento da 

Assistência Social.  

 Por outro lado, se se permanece com o sistema de repasse Fundo Nacional e 

Fundo Estadual, estamos tendo uma grande dificuldade com que esses recursos cheguem até a 

população. Hoje, temos, praticamente, todo esse controle gerencial dos saldos existentes dos 
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fundos estaduais da Federação brasileira. E eles são de uma ordem bastante significativa porque, 

na verdade, os Estados não estão conseguindo gerenciar esses recursos com muita agilidade. 

Não cabe a nós uma crítica significativa, porque todos nós estamos num processo de construção 

e preocupados com o mesmo objetivo: atingir o fenômeno da exclusão social, com garantia de 

modernização da gestão pública e com quadro de qualidade. 

 Porém, estamos com uma mudança de paradigma muito grande: enquanto 

estamos querendo construir um sistema de proteção social que responda ao fenômeno da 

exclusão, há o  enxugamento da máquina pública dos Estados, dos municípios e da própria 

União. Entendemos que a descentralização requer um sistema de controle ágil, uma gestão 

moderna e uma desregulamentação. A nossa legislação em vigor, as INs nº 2 e 3, praticamente 

faz com que o recurso não chegue à população. De antemão, ela preconiza que qualquer 

parceiro nosso é corrupto. Então, perdemos 70% do nosso tempo de gestão e de implementação 

das políticas sociais no controle físico, financeiro, de notas fiscais e no processo burocrático, 

sobrando somente 30% para a implementação do processo educativo, de mobilização da 

comunidade, da organização popular e da qualificação da rede pública e privada.

 Praticamente, é esse o diagnóstico que temos da questão da descentralização. 

 Na Secretaria, estamos tentando aprimorar os instrumentos que propusemos 

para a elaboração do plano municipal, porque entendemos e sentimos, nesses dois anos e meio, 

que a população dos municípios mais longínquos e das próprias entidades tiveram dificuldade 

para decodificar toda essa questão de elaboração do plano municipal e a legislação em vigor. 

Elas têm muita dificuldades de cumprir essa legislação em vigor. 

 Por outro lado, muitas vezes, a legislação do Estado é muito mais exigente do 

que a própria legislação da União. Entendemos que a descentralização, hoje, requer uma grande 

parceria não só do Poder Executivo, mas como dos Poderes Legislativo e Judiciário.  

 Outro ponto que estamos evidenciando também - apesar de não termos ainda 

um mapa expressivo mas, sim, um levantamento bastante significativo -, é que a maioria dos 

programas financiados no campo da Assistência Social são financiados com recursos da União, 

sendo necessário que se faça um esforço conjunto. Já avançamos muito nisso junto com o 

FONSEAS — os Secretários de Estado têm feito um esforço sobre-humano no sentido de 
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sensibilizar as autoridades e as câmaras locais para que coloquem uma parcela dos orçamentos 

estadual e municipal para a Assistência Social. 

 Apresentei de uma forma global os pontos da descentralização. Estamos 

propondo na Norma três modelos de gestão, que são a estadual, a transitória e a municipal. O 

Conselho praticamente teve acesso a essa norma e já nos encaminhou alguns subsídios. Existem 

alguns pontos polêmicos e que não têm consenso a respeito dela, justamente porque a 

descentralização implica a distribuição do poder. E quando se fala em distribuição do poder, 

mexe-se com questões de interesses os mais diversificados possíveis: interesses econômicos, 

políticos e de todas as ordens. E isto é uma mudança de cultura, de mentalidade, mas, por outro 

lado, avançamos muito.  

 Mas é fundamental que consigamos uma capacidade gerencial para os Estados, 

principalmente o fortalecimento das equipes técnicas locais. Sentimos que a maioria dos Estados 

não tem a presença física para abranger todos os municípios da sua área de jurisdição. Eles têm 

a sede na capital e a maioria deles não fez o seu reordenamento institucional, tem programas de 

execução direta e estão também com dificuldades de caráter operacional, porque gerenciam o 

recurso do Ministério do Trabalho, que é muito significativo, principalmente do FAT, e também 

gerencia o recurso no campo da Assistência Social, que também é bastante significativo. Esse 

gerenciamento exige uma equipe preparada para a área de contabilidade, financeira e de 

cooperação técnica aos Estados e municípios. 

 Temos que entender que, assim como, para gerenciar um hospital ou fazer uma 

política econômica, precisamos de técnicos com esse perfil, precisamos implementar esse 

posicionamento também na área de Assistência Social. Parece-me que ainda existe um estigma 

muito forte nessa área de Assistência. Precisamos implementar na agenda governamental que a 

Assistência Social é uma política pública e que ela é necessária para um país com grau de 

exclusão social tão alto como o nosso.  

 Hoje, temos alguns exemplos pontuais mostrando que a Assistência Social já 

mostra resultados na questão da municipalização. Por exemplo, em Pernambuco, o programa 

Brasil Criança-Cidadã enfoca a gestão municipal de uma forma partilhada onde existe a co-

responsabilidade do Estado, do município, dos sindicatos, dos Conselhos locais. É um trabalho 
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que atingiu grande vulto e que coloca o sistema de proteção social não só voltado à criança, mas 

envolve a família e a vocação econômica dos municípios, conseguindo até mudar o perfil dos 

engenhos e dos coronéis, pode-se até dizer assim.  

 Entendemos que o sistema de proteção social tem que estar centrado, 

principalmente, na família, na vocação econômica dos municípios e nas parcerias com as outras 

políticas setoriais. Nessa questão, a Norma é bastante inovadora. Ela por si só não vai conseguir 

mudar esse perfil, mas é um instrumento facilitador, desde que colocado em um programa de 

assessoramento técnico aos Estados e municípios.  

 Praticamente é isso. O que me preocupa muito na questão da Norma é que 

estamos com um arcabouço legal, como a Lei Orgânica, bastante avançada na questão dos 

direitos humanos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tentamos pautar os programas 

da Assistência Social. Por outro lado, a legislação que somos obrigados a seguir na questão de 

repasse de recursos é bastante arcaica e nos impede que os recursos cheguem com agilidade à 

população.  Temos uma proposta, a que o Conselho ainda não teve 

acesso, pois depois que recebemos as sugestões dos Estados, nós as incorporamos. Mas 

estamos à disposição para submeter à apreciação do CNAS e, segundo a determinação da nossa 

Secretária, após análise do FONSEAS. Ainda estamos em negociação com aquele órgão a quem 

pedimos um cronograma de municipalização das ações para cada Estado, respeitando as suas 

peculiaridades e, assim que tivermos em mãos esse cronograma, nós publicaríamos essa Norma 

no Diário Oficial e seguiríamos a mesma alternativa da Saúde: daremos  um prazo de trinta ou 

sessenta dias, para que a população como um todo, entidades, Estados e municípios se 

manifeste com sugestões ou contribuições. Nesse ínterim, se o Conselho achar viável ainda 

também tomar conhecimento e oferecer sugestões, a Secretaria está aberta para qualquer tipo de 

contribuições até porque sabemos que se trata de um assunto muito complexo. Não faremos isso 

da noite para o dia, vai-se exigir décadas e décadas. Sabemos que a Espanha demorou trinta 

anos para fazer a descentralização, trabalhando municipalidade. Principalmente, estamos 

conscientes de que a descentralização exige um Executivo forte. Não se trata somente da 

questão do orçamento, mas também a da modernização da gestão e, principalmente, uma equipe 
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técnica comprometida com a população e com questões de cidadania e não com o poder 

econômico.  

 É mais ou menos isso o que eu gostaria de colocar e estarei à disposição dos 

Conselheiros e do senhor Presidente para os esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Presidência do CNAS, e em nome de 

todos os Conselheiros, agradece a exposição extremamente clara da Dra. Albamaria, da 

Secretaria de Assistência Social.  

    Alguns Conselheiros já se manifestaram aqui no sentido de que é realmente 

interessante que o CNAS possa ter para sua apreciação essa proposta nova da Norma, que a 

senhora mencionou, e que seria publicada posteriormente. Isso não só porque o CNAS teria 

oportunidade de colaborar com o trabalho desenvolvido, como também seria importante que 

esses diagnósticos e todo esse material mencionado ficasse no conhecimento dos Conselheiros 

que estão sendo chamados, a todo momento, para fazer exposição nos Estados sobre o 

processo de descentralização. Seguramente esse material seria rico para ser utilizado nessas 

diversas oportunidades. 

 Parabenizo a Dra. Albamaria pela sua exposição. Sei que há alguns 

Conselheiros que gostariam de fazer algumas questões. Deixo aberta a palavra para aqueles que 

queiram se manifestar. 

 Tem a palavra o Conselheiro Célio, que está inscrito. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Em primeiro lugar, como foi dito pelo 

Presidente, valorizo esse espaço em discussão, pois é fundamental que, em toda reunião do 

CNAS, possamos ter a oportunidade de estar acompanhando e discutindo com a representação 

oficial da SAS.  

 Tivemos, há um tempo, uma primeira proposta de NOB, discutimo-la e 

apresentamos uma série de recomendações em termos de que fossem alterados alguns aspectos 

daquele documento. Soubemos, logo em seguida, que já estava em curso um processo de 

discussão do documento original com os funcionários da SAS nas diversas instâncias. Pelo que a 
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senhora está trazendo, foram feitas alterações naquela proposta, e eu gostaria de saber se estão 

previstas novas discussões desse novo documento, bem como a sua aprovação pelo Conselho. 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Célio, como eu falei, a Secretária nos orientou que 

fizéssemos, nos próximos quinze dias, uma reunião com a Frente Municipalista — Minas e São 

Paulo, que está nos solicitando - e com a Confederação Nacional dos Municípios. Na verdade, o 

que eles pleiteiam é que o recurso vá direto do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. Não 

temos ainda consenso nessa questão, por se tratar de um ponto que teríamos que discutir até 

internamente, junto ao Conselho.  Entretanto, dessa forma realmente o recurso chegaria mais 

rápido. 

 Nessa semana, foi aprovado um decreto em virtude de termos Estados em que 

os recursos não chegam de forma alguma. Para que a população não ficasse prejudicada, 

teríamos que ter uma atitude, por intermédio de um instrumento legal, que nos possibilitasse 

repassar o recurso. Por outro lado, entendemos que temos de respeitar o pacto federativo; à 

medida que se utiliza a gestão municipal, que é o fundo nacional para o fundo municipal, tem-se 

que ter uma estrutura operativa muito maior na secretaria nacional. E não dispomos dessa 

estrutura hoje. A nossa equipe é muito pequena, com somente dez técnicos, e praticamente 

sessenta pessoas na área administrativo. É uma equipe muito reduzida e não teríamos 

capacidade gerencial para fazer essa forma de gestão. 

 Por outro lado, entendemos que o Estado ficaria desresponsabilizado de 

participar do financiamento. Estamos com essa dúvida e, mesmo assim, a maioria dos Estados 

não está colocando o recurso na área social. Estão simplesmente se responsabilizando só pela 

contrapartida, quando pregamos o financiamento, muito necessário para essa área. 

 Como você colocou e respondendo a sua questão, faríamos uma primeira prévia 

com a Frente Municipalista e colocaríamos a apreciação do documento a eles. Eles estão 

reclamando que demos prioridade aos Estados e nós teríamos que ouvi-los. A Secretária pediu 

que se passasse esse documento de novo ao Conselho e, posteriormente, seria publicado no 

Diário Oficial, dando trinta ou sessenta dias para receber sugestões de entidades que porventura 
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não tiveram oportunidade de ver o documento. Praticamente seria esse o nosso cronograma de 

trabalho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Quero dizer que é muito importante a presença da 

SAS nos trazendo esse informe, e reforçar o pedido de que esses documentos e informações 

possam circular entre os Conselheiros e que, num prazo próximo, possamos ter a discussão 

sobre essa versão aumentada da NOB. 

 Quem sabe se já não pudesse ser hoje? Ouvindo, assim, rapidamente, fica difícil 

de se estabelecer uma discussão. Mas, com a leitura mais calma, poderemos até fazer novas 

contribuições,  se for o caso. Seria interessante, Sr. Presidente, que já pudéssemos, pelo menos, 

em princípio, marcar uma nova conversa sobre a NOB, mas que antes tenhamos esse documento 

para lê-lo e discuti-lo entre o Conselho e, posteriormente, com a SAS. 

 Uma outra coisa: com o período das Conferências estaduais e municipais, os 

Conselheiros estão sendo pressionados para informar coisas que normalmente o Conselho não 

tem se vocês não passarem a informação. Eu estou indo para Teresina nos dias 28 e 29 e eles 

querem informações e que eu discuta sobre o processo de repasse do Fundo Estadual para o 

Fundo Municipal. Com certeza, eles querem discutir isso a nível do Estado do Piauí. No entanto, é 

impossível termos essas informações no Conselho. O que eu proponho é no sentido de que a 

SAS tenha sempre à disposição do CNAS as informações mais desagregadas pelos Estados, 

para que quando um Conselheiro for a outra cidade ou outro Estado possa recorrer à SAS e ter 

informações para serem repassadas na ocasião. 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Vandevaldo, temos disponível, por Estado, os dados 

relativos aos recursos repassados às políticas setoriais como a criança, o idoso, o PPD, o 

enfrentamento da pobreza - que é o recurso que está sendo mais cortado -, inclusive, a questão 

do benefício. A nossa única dificuldade - não sei como a administraríamos - é que a maioria dos 

Estados não estão conseguindo fazer com que esse recurso chegue. Por exemplo, temos um 
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saldo muito alto hoje nos fundos estaduais. Estamos tentando trabalhar muito essa questão e até 

a Secretária nos pediu que encaminhássemos para o Ministério Público, para o Governador, 

utilizar as forças para solucionarmos isso. Está faltando uma capacitação maior dos Conselhos 

Estaduais e municipais no controle da aplicação dos recursos pois, na verdade, eles estão com 

muita dificuldade na parte gerencial do processo, porque não têm equipe.  

 Na maioria dos Estados, a equipe é na capital e eles são voltados para Trabalho 

e Assistência. Para vocês terem uma idéia, a grande maioria dos Estados da Federação estão 

com seus salários atrasados. Nós capacitamos a equipe técnica desde a unidade do protocolo, 

como atender a uma entidade, como prestar assessoramento técnico ao município. Quando 

retornamos, dali a dois meses, é uma outra equipe totalmente diferente, sem o perfil para a área 

social. É preciso uma ação conjunta do CRESS, CFESS, CNAS, capacitando os Conselhos e as 

Secretarias estaduais como um todo para aprimorar o processo de descentralização.   

 Contudo, essa estratégia teria que ser conjunta, não só para a questão da 

capacitação gerencial, mas também para a busca de recursos. Estamos trabalhando para 

fortalecer a administração da gestão local e da municipalização, mas, para o ano que vem, a 

nossa proposta praticamente mantém a meta de 94, que foi executada em 96. E mesmo o 

recurso sendo tão pequeno, ele não chega à população e os Estados estão devolvendo os 

recursos.  

 Isso não é o nosso caso, porque não recolhemos o recurso dos exercícios 

anteriores, mas o Ministério do Trabalho recolhe. Trata-se de um problema sério: o Brasil com 

quadro social tão grave e nós não conseguimos gerenciar os parcos recursos que temos. Fica até 

difícil trabalharmos com essa informação, pois quando mostramos ao Ministério da Fazenda um 

saldo tão alto, como se negocia uma ampliação de recursos para essa área? Teria que haver 

uma ação estratégica mesmo, com o CFESS trabalhando fortemente a questão das equipes 

estaduais, junto conosco, capacitando os Conselhos e as estruturas administrativas dos Estados 

para vermos como poderíamos avançar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa informação a respeito do Ministério 

do Trabalho é real, porque o FAT tem recolhido recursos por falta de projetos. 
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 Sinto que há um desejo dos Conselheiros de termos cópia desse material para 

exame do CNAS e eu, desde já, solicitaria que pudéssemos receber cópias até para que 

possamos colaborar. 

 Passo a palavra à Conselheira Patrícia. 

 

 PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Há vários temas importantes na área da 

assistência, mas, atualmente, esse é o da maior importância e do maior interesse. E os Estados e 

municípios estão discutindo o sistema descentralizado pela própria necessidade, que também foi 

adotado como temário central das conferências.  

 Portanto, o que vai ser avaliado nos processos das conferências municipais e 

estaduais é justamente a questão da descentralização. Foi muito bom que esse assunto tenha 

vindo hoje e ele tem que estar presente nas agendas da SAS e CNAS até o final do ano, no 

mínimo, porque esse processo está acontecendo a nível de Estado e município e não pode ser 

desconsiderado. Por se tratar de uma questão presente, a minha proposta é que discutamos essa 

questão todo mês aqui no CNAS, junto à SAS.  

 A Albamaria fez um diagnóstico muito importante e bastante preocupante, 

porque perpassa também pela discussão da Política Nacional da Assistência Social. Se se tem 

uma estrutura que está comprometendo a descentralização, ela também comprometerá a 

implantação da política nacional. Essa discussão da descentralização é relevante, porque a 

descentralização é fundamental para o processo de conferências que está acontecendo e para a 

retomada da discussão da política nacional de assistência. 

 Sei que é um problema e vejo com uma gravidade muito grande - pode ser até 

falta de informação minha - o fato de se ter saldo nos Estados. Uma coisa é desvio, que ninguém 

defende, nem é o que está sendo identificado. Agora, qual é a justificativa de ter e não repassar? 

Eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque isso chega a surpreender  todos nós - a SAS e nós. 

Onde está o nó? O que está inviabilizando esse repasse?  

 Trata-se de uma questão muito importante para ser discutida. Reafirmo isso: 

como há documentos, como já foi falado, é preciso que agendemos um ciclo de debates sobre a 
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NOB, sobre a descentralização, pois isso nos instrumentaliza para essa discussão, para o 

processo de conferências e para a discussão da política nacional de assistência. 

 

 HELDO VITOR MULATINHO - A Dra. Albamaria responderá a questão, mas o 

que foi levantado pela Patrícia é extremamente importante. Temos o painel desse último mês, 

feito pelo Departamento de Desenvolvimento na Coordenação de Descentralização, apontando 

exatamente aquilo que a Dra. Albamaria acaba de colocar e que desperta preocupação do 

Conselho: os saldos nos Fundos Estaduais de Assistência Social.  

 Como a Dra. Albamaria apresentou, estamos tentando implementar uma série 

de medidas simultâneas para superarmos esse problema. Mas ao trazermos essa questão ao 

Conselho, pedimos socorro também, ajuda nesse sentido porque, efetivamente, se trata de algo 

sério. Vou citar um Estado - não há demérito nisso e a Dra. Albamaria deve narrar com mais 

detalhes: há cerca de dez dias, ela teve que se deslocar para o Estado do Espírito Santo, 

exatamente para fazer um trabalho visando a resolução dos problemas dos saldos.  Esse trabalho 

envolveu o Ministério Público e o Conselho Estadual; conseguimos que o Secretário se sentasse 

com ela e os órgãos citados numa reunião conjunta, para discutir por que o dinheiro, estando lá, 

não chegava à ponta. Temos Estados com recursos repassados em fevereiro, março e abril, que 

continuam no Fundo Estadual, porque a legislação desses Estados está mais exigente em 

relação às entidades do que a própria legislação da área federal. 

 Realmente, tenho dito, até para alguns prefeitos e secretários estaduais, que 

temos sido um órgão que tem brigado para repassar os recursos e, às vezes, não temos 

condições de fazê-lo por alguns problemas a nível de Estado, inadimplência ou prestação de 

contas. Sem querer roubar a resposta da Dra. Albamaria, a questão levantada é muito importante 

e quisemos compartilhá-la para termos uma ajuda de como encaminhar uma solução. Gostaria 

que ela detalhasse isso a partir da sua experiência, do seu dia-a-dia no acompanhamento dessa 

questão. 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Falarei sobre a questão de uma forma bastante ética e 

profissional. Não se trata de demérito para ninguém, mas na verdade a Assistência é tida como 
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estigma não só no País, como na própria agenda governamental. Para implementarmos a 

assistência como política pública hoje, sofremos diversas resistências, às vezes, no nosso próprio 

âmbito de trabalho. 

 Temos, então, que fazer a internalização da assistência como política pública, o 

que será uma conquista e ainda não aconteceu. A maioria dos Estados entende que o 

gerenciamento da assistência pode ser feito por qualquer nível de profissional, o que não é 

verdade. Para fazer uma assistência social tem que haver um perfil, como um pedagogo, um 

psicólogo, um sociólogo, um economista e um profissional que entenda de legislação, e isso não 

estava ocorrendo. Primeiramente se exige isso e depois a capacitação da equipe. E depois uma 

equipe permanente e comprometida com resultados, o que é outra coisa também. Os 

Estados, ao herdarem essa rede, diziam que essa rede não lhes pertencia, existindo uma 

resistência a isso também. 

       A questão é a não-estruturação da Secretaria de Assistência Social nos 

Estados, pois elas são de Trabalho, Justiça e Cidadania. Orientamos desde o serviço dos 

protocolos, de como trabalhar com a entidade, de como atendê-la bem, desde como receber, 

como fazer um plano de trabalho tanto com a entidade como com o município. Na verdade, os 

municípios também não estão capacitados para isso, por não terem técnicos capacitados para 

fazer um plano de trabalho. Geralmente, no município, quem gerencia a Assistência Social é o 

próprio prefeito ou ainda é a primeira-dama, sem nenhum demérito, mas não havendo uma 

equipe com um perfil profissional para isso. É muito complicado.  

 Por outro lado, detectamos todos os pontos de estrangulamento na questão do 

repasse do recursos, tais como não haver a contabilidade do fundo e, apesar de termos feito um 

manual, mas a equipe é totalmente rotativa. Estamos há dois anos e meio neste processo e, 

durante o exercício de 95/96,  praticamente ficamos capacitando os Estados.  

 Quanto à legislação, temos que atuar firmemente no Poder Judiciário, porque a 

sua atuação é muito forte. Exigem muito mais acompanhamento da nota fiscal do que a qualidade 

dos serviços em creches ou nas entidades sociais. Percebemos que a preocupação é muito maior 

com a contabilidade do que com a qualidade dos serviços e com o seu resultado.  
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 Os Estados também não dispõem de equipes para gerenciar a contabilidade dos 

fundos estaduais. Como isso ocorre, o repasse vai se atrasando. Não havendo uma equipe que 

preste assessoria técnica de caráter preventivo para as entidades, os documentos vão e voltam. 

Temos um diagnóstico de cada Estado e onde é o ponto de estrangulamento.  

 Por outro lado, podemos dizer que já houve grandes avanços nos vários 

Estados da Federação. Nesses dois anos e meio, sabíamos que esse processo seria lento, 

porque a legislação não é compatível com a nossa proposta de um sistema de proteção social, de 

direitos sociais. Ela dificulta, e até me parece que a legislação em vigor no País é para que o 

recurso não chegue à população, para não se gastá-lo. O nosso maior enfoque seria 

praticamente rever a legislação, porque atualmente a mesma legislação usada no País para se 

construir uma estrada é usada para financiar uma política pública, o que não tem lógica.  

 Os Estados também passam por uma crise e não têm  equipes para gerenciar 

todo esse processo. É complicado. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tive oportunidade de me manifestar numa 

reunião interna do CNAS no sentido de que seria muito importante conseguirmos avançar nessa 

linha de termos a Política Nacional de Assistência Social. Infelizmente, ainda não temos uma 

documentação final que nos permita dizer que estamos trabalhando com este público-alvo, com 

esses objetivos, com essas entidades, com esse sistema descentralizado, onde se vai garantir 

essas e essas características, essa norma operacional e todo esse conjunto indispensável para 

que tenhamos clareza de idéias e possamos orientar as equipes. Há uma dúvida muito grande e 

ficamos muitas vezes nas generalidades, sem entrar nos pontos importantes. 

 Sugeri que pudéssemos ter - embora isso seja uma competência da SAS - um 

grupo de trabalho para que rapidamente conseguirmos formalizar uma Política Nacional de 

Assistência Social. Isso seria importante para as reuniões que estão ocorrendo no Brasil todo. 

Praticamente, teremos conferências em todos os Estados brasileiros, só tem uns três que não 

programaram suas conferências, conforme está indicado no nosso programa. Isso nos dará, de 

fato, uma demanda por um tipo de informação, que precisamos fazer um esforço para consegui-
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las. Deixo mais um apelo à SAS no sentido de que formalizemos alguma iniciativa para 

produzirmos algo em tempo dessas conferências.  

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Dr. Gilson, só um aparte nessa questão. Realmente 

está faltando a nossa política macro, política mãe, estamos com as políticas “filhotinhos”.  

 De qualquer forma, em todas as políticas setoriais temos uma diretriz na 

Secretaria, por segmentos e que está praticamente sendo reformulada. As políticas da criança, do 

adolescente, da atenção à pessoa idosa e da pessoa portadora de deficiência estão sendo 

discutidas e reformuladas. Também estamos trabalhando na questão do fortalecimento da gestão 

municipal, com todos os instrumentos. Temos tudo isso em manuais, em cartilhas, que estão 

subsidiando tanto os nossos escritórios, quanto os Estados da federação para que possam 

assessorar os municípios e as entidades sociais. Então, temos um rumo. Realmente, está 

faltando a política, porque ela teria que ter um quadro de metas e um de orçamento que garantiria 

o impacto social, porque senão ela não seria uma política, e aqui está o hiato.   

 Há um outro hiato muito grande que é o fato de a proposta orçamentária não 

nos garantir para o próximo exercício o atendimento aos pleitos dos planos municipais que 

consolidamos em 97. 

 Realmente a política social faz falta e ela teria que vir acompanhada de um 

plano de metas, que teria um impacto social no fenômeno da exclusão, mas, por outro lado, 

embora não tenhamos essa política maior, que ainda está no âmbito de discussão no Governo, 

numa instância superior à da Secretaria, temos todo esse arcabouço normativo das políticas 

setoriais. Ele tem como premissa básica todas as políticas voltadas para o núcleo familiar e para 

a municipalização e o fortalecimento da gestão municipal. Tudo isso está sendo orientado nos 

nossos treinamentos de capacitação junto às equipes estaduais e aos nossos escritórios de 

representação da SAS nos Estados. Fizemos, praticamente nesses dois anos e meio, o esforço 

de tentar conjugar isso não só com os técnicos da área, mas com as universidades e em parceria 

com as entidades também. 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Eurídice. 
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 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Eu gostaria de entender um pouco mais a 

questão do Judiciário. Como a senhora vê o papel do Judiciário nessa questão? 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Eu estava dizendo isso, porque nessa gestão 

intergovernamental a descentralização trabalha com os Poderes Executivos dos Estados e 

municípios, com o Legislativo na questão da legislação e, na maioria dos Estados, a prestação de 

contas vai para o Poder Judiciário. E eles são mais exigentes do que o rei, tornando 

complicadíssima essa questão nos Estados e nos municípios. 

 Por exemplo, quando o Prof. Heldo citou o caso do Espírito Santo, fizemos o 

nosso convênio e repasse dos recursos da União para o Estado baseados na legislação da 

União, levando em consideração as Instruções Normativas nºs 1 e 2, que exigiam o RA, quer 

dizer, a presença das crianças que estão sendo atendidas. Só que é o Poder Judiciário quem 

analisa as prestações de contas e ele estava colocando mil obstáculos, não aceitava só o RA 

como prestação de contas. Há uma legislação muito maior e temos que trabalhar todos esses 

Poderes para que a coisa aconteça, em cada Estado da Federação, porque cada Estado é 

diferente. Em cada Estado, temos que adequar o repasse de recursos à legislação estadual. 

Embora se faça o instrumento de convênio com a legislação da União, quando o Estado vai 

repassar para o município, ele tem que adequar à legislação estadual.  

Mas os Secretários de Estado tiveram um trunfo muito grande nisso e estão 

fazendo um esforço muito grande e concentrado para alterar a legislação estadual. 

   

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Esse esforço é fundamental. No caso são 

os Tribunais de Justiça e os juízes de primeira instância? E a nível do município? 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Sim, principalmente a dos Estados.  

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Em Brasília, o Superior Tribunal de 

Justiça tem um conselho que coordena administrativa e orçamentariamente todos os tribunais 
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regionais federais. Seria importantíssimo um contato com esse Conselho para ver como se pode 

estabelecer uma parceria no sentido de, pelo menos, informar e passar dados. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Eurídice, a Justiça estadual não está sob... 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA  VIDIGAL - Ela não está alcançada e por isso 

perguntei. Mas, em grau de recurso, sempre, vem sempre para o STJ. Você busca esse braço 

como forma de alcançar o todo e vai formando interlocução porque, nos Estados, a Justiça 

estadual e a federal acabam conversando muito, estão muito próximas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem mais um último Conselheiro inscrito, 

o Conselheiro José Carlos.   

 Após a sua manifestação, encerraremos esse bloco, agradecer à SAS e 

trataremos da questão da pauta relativa à Golden Cross. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Cumprimento você, Albamaria. Eu penso 

que a atual questão da gestão estadualizada tem algumas vantagens e outras desvantagens, 

como, seguramente,  também haverá vantagens e desvantagens na questão da gestão municipal.  

 De qualquer forma, a questão do repasse de recursos para os Estados, como 

está sendo feita agora, é uma forma também de contemplar a hierarquia das esferas do Governo 

e de certas particularidades que são estaduais. Imaginem se não houver esse repasse para o 

Estado: se for feito do Fundo Nacional para o Fundo municipal, para que servirão os Conselhos 

estaduais? Existem particularidades que são próprias de cada Estado, que devem ser 

consideradas. Em Minas Gerais, há uma lei chamada Lei Robin Hood, que retira recursos dos 

municípios mais ricos para distribuir para os mais pobres. É uma lei do Executivo municipal que 

atua em todas as áreas da atuação das políticas sociais básicas. E esta é uma particularidade do 

Estado de Minas Gerais, que tem áreas muitíssimo ricas e áreas muitíssimo pobres. Não vejo 

nenhum contra-senso em que a descentralização se faça dessa forma que está sendo feita: que 
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vocês cuidem da descentralização para os Estados e que estes passem para os municípios. 

Porque, daqui a um tempo, vai se simplesmente esgotar o nível estadual nesse processo. 

 Quanto à questão das Frentes municipais, eu entendo que elas têm que estar 

fazendo a sua gestão muito mais em cima dos Secretários municipais e Secretários estaduais.  

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Concordo com você também, pois ficaria muito mais 

fácil para a União se ela ficar no controle e a avaliação, com o Estado no processo de 

coordenação e assessoramento técnico aos municípios, e a execução para cada município. 

 O problema é que temos muita pressa e queremos que as coisas aconteçam 

rapidamente. Contudo, trata-se de um processo educativo, em que vamos ter que construir toda a 

democracia participativa, e criar um instrumento gerencial no âmbito dos municípios, o que não 

existe, o que não é fácil. Estamos querendo agilizar isso muito rapidamente e, na verdade, é 

difícil, porque é um processo de construção coletiva. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Esse acordo que existe entre a SAS e os 

governos municipais vai até o final de 1999? 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Você está perguntando a respeito do convênio que foi 

assinado? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sim, com os Estados. 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Assinamos o convênio até 1998/99. Mas há uma 

cláusula que diz poder haver a rescisão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu sei. Isso é importante se definir porque 

os órgãos prestadores de serviço - e eu aqui no Conselho represento alguns órgãos prestadores 

de serviços - têm que ter um interregno, tempo suficiente para se adaptarem às novas regras. 

Tem que haver isso porque, afinal de contas, é uma parceria que foi estabelecida via Governo 
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Federal com as instituições há quase vinte anos. Se não existe uma responsabilidade 

administrativa, tem que haver pelo menos uma responsabilidade ética nisso. 

 

 ALBAMARIA ABIGAIL - Tentamos manter isso. Tanto é que, quando fizemos o 

convênio com os Estados, a nossa primeira preocupação foi anexar cada convênio-mãe à rede 

conveniada. Por quê? Para garantir o que já vinha sendo atendido, até porque, na verdade, quem 

presta serviço social no Brasil são as entidades. Se se fizer uma análise hoje, verá que é muito 

maior o número de entidades que prestam serviços do que o próprio recurso do Estado e do 

município. Então, anexamos em cada convênio toda a rede que era financiada, justamente  para 

não haver ingerência política e corte no atendimento. 

 Depois, fizemos com cada Estado um pacto de que eles fizessem uma 

supervisão para poder substituir essa rede, desde que ela fosse substituída com a aprovação do 

Conselho estadual ou do Conselho municipal. Assim, tentamos garantir e preservar o trabalho das 

entidades sociais hoje, pois são elas que levam a assistência social no Brasil. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais uma vez agradecemos a 

participação da SAS e da Dra. Albamaria. 

 Passaremos ao tópico seguinte da pauta de hoje, que é a apreciação do 

processo interno de uma das entidades que tramitou no Conselho e já foi comentado em reuniões 

anteriores. Trata-se do caso da Golden Cross, que precisaria vir à análise do Conselho. O 

Conselheiro Manoel, na qualidade de Relator, preparou uma documentação. Passo a palavra a 

ele. 

       

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Antes, o Moroni dará uma explicação. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - É uma explicação do material que temos aqui e que 

foi entregue. 

 Inicialmente, tem o parecer do Conselheiro Manoel, encaminhado à Comissão 

de Normas. Lembro que esse processo da Golden Cross é bastante antigo a nível do Conselho; 



 

 187 de 196 

que este tinha cassado, em certo momento, o registro de certificado daquela entidade e, por meio 

de uma medida judicial, eles recuperaram o certificado. Desde o momento da cassação, o 

Conselho teve uma preocupação muito grande com os processos da Golden Cross. Não só com 

os da Golden Cross, como também os processos do IGASE, da SASE e do OSEC. São quatro 

entidades e quatro processos.  

 No final do ano passado, o Conselho recebeu um comunicado do Ministério 

Público Federal de São Paulo sobre desvios de recursos da Golden Cross, do IGASE e, por 

tabela, do OSEC. Diante disso, o Conselho encaminhou para a Comissão de Normas que, 

inicialmente, encaminhou os processos para parecer à Consultoria Jurídica. Ao retornar para a 

Comissão de Normas, ela encaminhou para o Conselheiro Manoel dar um parecer. Inicialmente 

temos o parecer do Conselheiro Manoel, que é o primeiro material; logo após, temos alguns 

recortes de jornais que saíram ultimamente na imprensa. Temos também o parecer dado pela 

Consultoria Jurídica, por intermédio da Glauben, aos processos da Golden Cross, do IGASE e do 

SASE. Após o parecer, há uma consulta que fizemos à Consultoria Jurídica do Ministério, quando 

encaminhamos o documento do Ministério Público Federal, solicitando que tipos de providências 

deveríamos tomar e a que nível poderíamos acessar as informações, sendo estas segredos de 

justiça, porque envolvem sigilo bancário. A resposta da Consultoria Jurídica está no verso, 

manuscrita, na última página do documento do Poder Judiciário, da Justiça Federal.  

 Após esse documento, temos os históricos do IGASE, da SASE, da Golden 

Cross e da OSEC no Conselho, tais como a data, o processo que tiveram o primeiro certificado e 

primeiro registro. É esse o material que está no dossiê. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Há um ano e dois meses, quando entrei na 

Comissão, o assunto Golden Cross, SASE e IGASE já gerava uma preocupação muito grande, 

principalmente das Conselheiras Lisete, que é a representante do Ministro da Saúde, e da ex-

Conselheira Tíbora Mônica, ex-Conselheira suplente a qual eu substituí, mas que até hoje 

continua assessorando e participando da Comissão de Normas, na qualidade de fiscal na parte 

de arrecadação do INSS. A partir do momento que a Golden Cross conseguiu uma liminar em 

mandado de segurança restituindo-lhe o seu certificado de filantropia, as Conselheiras passaram, 
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justamente em função do  exercício da função delas - a Lisete, no Ministério da Saúde -, a prestar 

atenção e a trazer informações para o CNAS sobre esses assuntos. 

 Uma das conclusões da Lisete foi de que a Golden Cross utilizava o protocolo 

do atestado de registro para importar equipamentos médicos caríssimos, com a isenção de 

importação. E a Tíbora, por conta também da sua função, pois ela é coordenadora da Divisão de 

Arrecadação da Seguridade Social, tem acesso a uma série de informações sigilosas. E ela viu 

que essas entidades alegavam ser sucessoras uma das outras. A SASE era antecessora do 

IGASE, que era antecessora da GOLDEN CROSS, mas estranhamente elas funcionavam ao 

mesmo tempo e todas pediam o atestado de registro para o Conselho. Além dessa constatação, a 

mesma fonte era utilizada para a confecção de relatórios. Mas eram informações que, 

infelizmente, não davam respaldo para fazer nada, porque essas entidades, quando consultadas, 

negavam  sempre e ficava um jogo muito perdido e frustrante para as Conselheiras. 

 A Comissão de Normas, em determinado momento, resolveu encaminhar esse 

assunto à Consultoria Jurídica. Como o Moroni já falou, nesse meio tempo, o Ministério Público 

Federal do Estado de São Paulo informou que havia ajuizado uma ação cível pública contra a 

OSEC, Organização Santamarense de Ensino e Cultura, que trazia como co-réu dessa ação, o 

IGASE, a Golden Cross e alguns diretores, como pessoas físicas, mostrando uma série de 

irregularidades com o dinheiro do Ministério da Educação, usado como subvenções educacionais. 

Se vocês lerem a ação cível pública, há uma série de detalhes com a qual eles conseguem provar 

que há um desvio da finalidade dessas subvenções usadas. E o Ministério Público pediu uma 

liminar, que foi deferida pela Décima Sétima Vara da Justiça Federal do Estado de São Paulo.  

 A Comissão de Normas deliberou que todo esse material, com as informações 

exaustivas das Conselheiras Lisete e Tíbora, fosse encaminhado para a Consultoria Jurídica. A 

resposta, depois de alguns meses, nos frustrou muito, porque o parecer feito pela assistente 

jurídica não nos contou nada de novo. Na verdade, ela não analisou toda a documentação, 

infelizmente — não sei o motivo —, limitando-se a repetir conclusões a que já havia chegado a 

ex-Conselheira Tíbora, em exaustivos exercícios de checar as informações, conforme consta na 

penúltima página do parecer da Consultoria Jurídica. E apenas mencionou a ação cível pública. 

Eu nunca tinha visto o processo e só tomei conhecimento dele quando foi discutido na Comissão. 
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A Comissão decidiu não aceitar a sugestão da conclusão do parecer da Consultoria Jurídica, 

porque não se sentiu segura, inclusive eu votei a favor dessa posição.  

 Contra a vontade, fui nomeado Relator do processo, trouxe todo o processo 

para o Ministério - que se encontra no meu armário, trancado -, comecei a analisar todas as  

peças do processo e deparei com a ação civil pública. Pesquisei e vi que só a ação civil pública já 

era motivo mais que suficiente para aplicar uma sanção a essas entidades. E a sanção se 

encontra no art. 36 da LOAS que determina o seguinte: “as entidades e organizações de 

assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação de recursos que lhes forem 

repassados pelos Poderes públicos” - Poderes públicos, então, bem geral - “terão cancelados os 

seus registros no Conselho Nacional de Assistência Social, sem prejuízo das ações cíveis e 

penais”.  

 Constatando isso, e em conclusões e debates na Comissão de Normas, eu 

disse que somente isso era suficiente para aplicarmos uma sanção a essas entidades porque, 

apesar de toda a constatação, as informações levantadas exaustivamente tanto pela Tíbora como 

pela Lisete não nos dão respaldo suficiente para fazê-lo. Então, a Veja começou a publicar 

notícias sobre as atividades não-filantrópicas da Golden Cross. O meu relatório se baseou 

exatamente nisso, ou seja, há uma liminar em ação civil pública, na qual a conclusão é de que 

houve uso indevido de recursos públicos, encaixando-se perfeitamente na norma do art. 36.  

 No entanto, se vocês lerem o meu voto no relatório, não peço a cassação do 

certificado de filantropia e do atestado de registro — e com relação a isso tendo até uma 

divergência com a Consultoria Jurídica do Ministério. Por quê? Porque entendo o seguinte: a 

decisão foi dada em liminar, não foi julgado o mérito da ação e, como eu ressalto aí, uma ação 

liminar antecipa a eficácia de uma sentença, não é uma sentença, nem transita em julgado como 

se fala. Apesar de todos os indícios que têm aí, pode ser que o juiz entenda o contrário da liminar, 

podendo reformá-la. Trata-se de uma faculdade do juiz, que não estará cometendo nenhuma 

ilegalidade.  

 Eu propus a suspensão, tanto do certificado quanto do atestado. Na verdade, 

aqui, fala do atestado de registro, mas se se suspende o registro, tem que se cancelar o 

certificado porque, de acordo com o Decreto nº 752, o atestado é pré-requisito para a concessão 
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do certificado. Se se cancela um, cancelará o outro; se se suspende um, suspenderá o outro. 

Proponho isso e já faço o encaminhamento, no próprio voto, de que o juiz, ao julgar o mérito da 

ação, mantendo a decisão da liminar, esgotará os efeitos da suspensão, ou seja, se cancelará em 

definitivo esses documentos.  

 De tudo o que vocês lerem - não só essa ação civil pública, porque ela fala de 

algo muito específico -, mas ao lerem todo o processo, que são cinco volumes, constatarão que 

não há a mínima razão para essas entidades para ter o certificado, porque  não são filantrópicas. 

Não há razão para isso, o que está mais do que caracterizado. E o meu voto se destina a isso.  

 Basicamente é isso. Estou à disposição para os esclarecimentos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual seria a proposta trazida ao 

Conselho? Seria de apoiar ou não o seu voto? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Essa posição já foi comunicada à Comissão 

de Normas e esta já votou a favor do meu voto. A decisão de trazer a posição da Comissão de 

Normas ao Colegiado foi em função da gravidade do fato e para que o Colegiado se manifeste. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito desse assunto, solicitei à 

Secretaria Executiva que distribuísse aos senhores Conselheiros um documento, um parecer do 

Consultor Ives Gandra, sobre toda a questão legal que envolve entidades etc.. É um documento 

muito interessante porque fere todas as questões de definição, de entidade beneficente, se ela é 

ou não filantrópica. Trata-se de um documento de extrema importância para que nós, 

Conselheiros, tenhamos bem presentes qual é a legislação que está regulando essa matéria. 

Inclusive, ele fecha o seu documento dizendo uma coisa muito curiosa para nós: na realidade, 

exigência de certificado de fins filantrópicas a entidades, prevista no art. 55 da Lei nº 8.212, é 

inconstitucional. Ele faz um comentário porque não está incluída entre as exigências do art. 14 do 

CTN. 
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 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Essa posição do Prof. Ives é conhecida há 

algum tempo, mas não é o entendimento da nossa Consultoria Jurídica. 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria até bom que você comentasse isso, 

Conselheiro. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Esse não é o entendimento da nossa 

Consultoria. Há algum tempo, quando discutimos um outro processo — aliás, não discutimos o 

processo, trouxemos isso à época da Fundação Edson Queiroz,  não sei se estão lembrados — 

falei sobre isso. 

 Essa discussão veio à baila, porque a Fundação Edson Queiroz teve o pedido 

de certificado negado e ela entrou com reconsideração, contratando um escritório de advocacia 

muito caro da cidade. O fundamento deles, basicamente, era o pensamento do Prof. Ives Gandra, 

ou seja, a isenção que está no art. 195, § 7º, da Constituição, não é isenção, é imunidade. Por ser 

imunidade, precisa ser regulamentada por lei complementar. Dessa forma, o art. 55 da Lei nº 

8.212 é inconstitucional, porque ela é lei ordinária e não lei complementar. Sendo assim, o que 

está em vigor é o art. 14 do CTN, que foi recepcionado como lei complementar. Assim não pensa 

a nossa Consultoria Jurídica. 

 E, naquela ocasião, fui Relator por acaso também desse relatório, disse que eu 

não podia aplicar isso porque ao CNAS, como ente estatal, cabe atender a legislação em vigor e 

não lhe cabe questionar inconstitucionalidade de lei. Caberia à entidade, se se sentisse 

prejudicada, encaminhar o seu pedido ao Judiciário, que é a quem cabe declarar a 

inconstitucionalidade da legislação. A questão é essa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro, raciocinando no limite, caso 

a Golden Cross, eventualmente, apoiada em um parecer como esse do Dr. Ives Gandra... 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mas isso não se aplica à Golden Cross. O 

problema dela é completamente diferente. 

 



 

 192 de 196 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O nosso problema aqui é de cancelar ou 

não o certificado dela, não é isso? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Mas o problema da Golden Cross não tem 

nada a ver com essa posição do Prof. Ives. A Golden Cross é ré... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, eu entendi, trata-se de aplicação do 

art. 36. Apenas estou fazendo outra consideração: na hipótese de que o certificado de fins 

filantrópicos não seja uma exigência constitucionalmente válida, com a sua perda, ela continuaria 

tendo direito aos benefícios de imunidade? 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Isso não cabe. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sei que não é problema nosso. Estou 

querendo ver a sua opinião. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Isso não cabe porque, enquanto servidor 

público e também como Conselheiro que é uma função pública, não me cabe questionar 

constitucionalidade de lei. Tenho que aplicar o que está em vigor.  

 Ela perde o certificado, se assim o Conselho entender, e o INSS tem que cassar 

a isenção dela, porque lhe falta um dos pré-requisitos elencados no art. 55. Inclusive, uma das 

minhas recomendações no voto é comunicar ao INSS a suspensão dos certificados dessas 

entidades, por ser obrigação do Conselho. 

 O que significa esse certificado? Quando ela vai ao INSS pedir a isenção, está 

recebendo - como eu apresento no parecer - recursos públicos adicionais. Com o atestado, ela já 

pode fazer convênios com entidades como o Ministério da Educação, o da Saúde etc. e receber 

recursos públicos. Ao conseguir o certificado e, por conseguinte, a isenção, ela ganha mais 

recursos públicos ainda, porque ela deixa de recolher a parte patronal da Previdência, o que é 

muito dinheiro. São recursos públicos que todo trabalhador todo mês paga.  
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E, além do mais, o seguinte: 

comprovados em uma ação. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - Em uma ação do qual o Ministério Público é 

o autor. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse caso, submeto à consideração dos 

senhores Conselheiros o voto da Comissão de Normas para que alguém, se quiser, se manifeste 

a respeito disso. 

 Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Consultaram-me sobre a questão de quorum, 

porque há duas pessoas querendo sair. O quorum é qualificado para as questões de orçamento, 

de Regimento e de eleição. Entendo que se pode votar com o quorum presente.  

 Como sou da Comissão de Normas, e venho acompanhando o caso da Golden 

Cross há bastante tempo, digo que é uma situação angustiante, porque é um imenso 

emaranhado de falsidades. Esse processo é muito complicado. 

 A Lisete e a Tíbora Mônica vêm acompanhando isso. Em um processo consta o 

desvio de 13 milhões de subvenções sociais, que deveriam ir para a bolsa e eles desviaram. Tem 

"agente laranja”, envolvimento com o esquema “PC”, há pessoas daquele esquema. É 

absolutamente escandaloso! Recentemente saiu uma matéria imensa na Veja e, diga-se de 

passagem, não contestada pela Golden Cross até agora.  Ela diz que as verbas que eles falavam 

que eram de 20%, não chegam a 3%. A empresa está em estado de falência e, ao mesmo tempo, 

conforme a Gazeta Mercantil noticiou ontem, uma parte dela está para ser comprada, em vias de 

fechar negócio, pelo Banco Excel-Econômico, ou pelo o Banco Pactual ou a Generali, que é uma 

imensa multinacional italiana na área de resseguros, ou até mesmo pelo Brasil-Saúde, que é 

vinculado ao Banco do Brasil. Existem quatro interessados em comprar a Seguradora Golden 

Cross, que é uma das partes. 
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 Em todos os trabalhos que vimos, a Golden Cross se caracteriza como “fins 

lucrativos”. Essa discussão foi a forma que encontramos na Comissão de não sermos omissos ao 

estado atual da Golden Cross, que é público. O Conselho está demorando a se decidir sobre a 

questão dessa entidade. De repente, nem precisa mais se posicionar porque tudo já mudou.  

 Eu já votei na Comissão de Normas pela suspensão do certificado de entidade 

de fins filantrópicos e voto aqui também por essa suspensão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Regimentalmente, temos a alternativa de 

suspender? 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Temos, o que se discutiu são os casos omissos. 

 

 MANOEL VERAS NASCIMENTO - A lei fala em cancelamento. No entanto, optei 

pela suspensão inicial até a decisão de mérito da ação. Entendo que o agente público tem poder 

discricionário, não pode ir além do que disse a lei; ele pode ir aquém, desde que justificado. No 

voto, é concedido o direito de defesa, que é o princípio do contraditório, que está na Constituição 

e tem que se garantir isso. 

 Todas as entidades que desejarem se defender junto ao Conselho, podem fazê-

lo, informando que o processo foi cassado ou entrando com recurso. Entendo que em relação à 

suspensão — eu, enquanto agente público — posso aplicá-la. Esse não é o esgotamento do que 

diz a norma do art. 36 e estou baseado no seguinte: essa decisão está embasada em uma liminar 

e uma liminar não é uma decisão definitiva. 

 Ao juiz da Décima Sétima Vara, a quem cabe julgar esse processo, pode até 

entender o contrário, reformando a sua própria decisão. Espero que não, mas é assim que diz a 

lei. 

 A minha recomendação é: julgado o mérito da ação e confirmada a liminar, 

converta-se automaticamente em cancelamento, esgotando-se, assim, o que diz o art. 36. Como 

agente público, estou usando o poder discricionário que me é garantido constitucionalmente. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Moroni. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Somente para fazer uma correção do qual me dei 

conta agora. No parecer, o nome da entidade é Golden Cross Assistência "Internacional" de 

Saúde e não "Nacional".  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com essa retificação, passaríamos a 

votar neste plenário o voto do Conselheiro Manoel. Aqueles que desejarem fazer mais algum 

comentário, podem pedi-lo. (Pausa.) 

 Em votação. Os que concordarem com esse voto permaneçam como estão. 

(Pausa.)  

  Está aprovado.   

 Já são quase l8h e ainda temos alguns pequenos assuntos na pauta. Ainda 

constam os informes do CNAS-CONANDA e do CNSS, que não vão ser possíveis de ser feitos 

hoje. Há a aprovação da ata da reunião anterior. Poderíamos fazê-la, pois ela se encontra em um 

ponto onde todos já tiveram oportunidade de ver. 

 Em discussão a Ata da reunião anterior. Aqueles que quiserem se manifestar 

podem se inscrever. (Pausa.) 

 Em votação. Os que concordam com os termos da Ata permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovada a ata. 

 A ata e as resoluções já foram aprovadas. Ficariam em suspenso os informes 

dos Coordenadores  das Comissões de Normas, Política, Financiamento e alguns informes 

internos da Secretaria Executiva. 

 Consulto a Conselheira Patrícia, a Comissão de Financiamento e a Comissão de 

Normas se há mais algum informe específico além dos que já foram feitos. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Quanto à Comissão de Normas, é somente 

relembrar e reforçar a oficina do dia 17, em que todos os Conselheiros titulares e suplentes 

devem fazer um esforço para estar presente. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Onde se realizará essa oficina? 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI - No Ministério do Trabalho, no quarto andar, na sala 

onde foi realizada a primeira tentativa de eleição. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A pauta da reunião do dia 17 tem que ser 

feita ainda. Dentro de um espírito de reciprocidade, convidamos o Conselho do Comunidade 

Solidária para participar da nossa oficina, já que fomos convidados para participar do evento 

deles. Na terça-feira, vou receber a visita de algumas pessoas do Comunidade Solidária que 

pediram audiência para conversarmos sobre esse tema. É algo que deve acontecer na próxima 

semana.  

 Com isso encerramos essa pauta antes do horário. Parabenizo os Conselheiros.  

  Está encerrada a reunião.  

 

 


