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66ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

DATA: 7 de dezembro de 1999 

HORÁRIO:  9 horas 

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

Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Declaro aberta a 

presente reunião ordinária. 

Aprovação da Ata da 65ª Reunião Ordinária do CNAS. 

Todos receberam a ata.  Se não houver objeção, colocarei em 

votação a ata. (Pausa.) Não havendo questionamento, passaremos à 

votação. 

Os que aprovam a ata, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada. 

Pergunto à Conselheira Tânia, relatora do item 

referente aos critérios de partilha, se tem alguma objeção a que a 

Secretária Wanda Engel, que se encontra em plenário, faça a 

apresentação neste momento. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Peço uma questão 

de ordem. 

Peço que, antes, analisemos a pauta. Aprovamos a ata, 

não a pauta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Está certo. 

Em votação a pauta proposta. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho um 

acréscimo a fazer.   

Eu não vi a pauta antes e, na qualidade de Vice-

Presidente deste Conselho, peço que seja incluída a avaliação do 

benefício de prestação continuada. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Será incluída. 

Com a palavra a Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - A Comissão de Política 

discutiu ontem e está solicitando que o item 9 seja retirado da 

pauta.   Relativamente à Associação Universitária Santa Úrsula, 

recebemos um fax do advogado da instituição, que está internado e 

solicita adiamento do julgamento.  A Comissão de Normas deu um 

encaminhamento a esse processo, inclusive solicitando uma 

auditoria fiscal na entidade. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Deixe-me fazer 

uma ponderação. 
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Como esse item já consta de duas pautas subseqüentes, a 

Presidência não pode retirá-lo, a não ser pela deliberação do 

Plenário. O Regimento é expresso quanto a isso.  Somos obrigados, 

regimentalmente, a votar o item que conste de duas reunião 

ordinárias subseqüentes. Se o Plenário concordar, por votação e 

não por ofício, o item pode ser retirado.  

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Peço que seja feita a 

votação. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Em votação a 

proposta da Conselheira Rosângela para que o item seja retirado.  

Fica claro que, regimentalmente, a retirada só pode ser feita por 

deliberação do Plenário. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Eu citei apenas o 

processo relativo à Associação Universitária Santa Úrsula.  Quanto 

aos outros processos, não recebemos ofícios e vamos pedir para ser 

retirado também. 

 

ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Pedimos, ao Conselho de 

Assistência Social do Distrito Federal, uma diligência no Lar São 

Francisco de Assis. Não  houve tempo de a diligência ser cumprida. 

Mandaram, na verdade, resultados de 1998, que não nos 

satisfizeram, pois a denúncia é de 1999. Portanto, eu levei o 

assunto à Comissão de Normas por não me sentir satisfeita em 

relação a essa diligência, a essa informação que nos foi 

encaminhada.  Como não concluíram o restante, não considero que a 
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diligência tenha sido cumprida, assim como a Comissão de Normas.  

Não seria justo fazer o julgamento, sem que a diligência fosse 

cumprida. 

Por isso, eu pediria para retirar de pauta também. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Os Conselheiros 

concordam com a retirada de pauta dos dois processos? Os que 

aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)  

Aprovado por unanimidade. 

Conselheira Tânia, volto a consultá-la: a Secretária 

Wanda pode fazer a exposição dela agora ou seria após a 

apresentação do seu relatório?  

 

TÂNIA MARA GARIB - Bom-dia a todos. 

Estamos num processo de construção da política, em que 

ouvir todas as opiniões e discutir todas as questões são 

importantes.  Na qualidade de relatora do grupo, considero 

importante ouvi-la, sim. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Obrigado, 

Conselheira Tânia. 

O décimo terceiro item será a revisão do BPC. 

O Conselheiro Cláudio viajou em missão de Estado. 

Com a palavra o Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Eu gostaria 

apenas de fazer um registro. 
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Hoje é dia 7 de dezembro.  Há três anos a LOAS foi 

promulgada.  (Palmas.)  

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Eu gostaria de incluir 

um informe na parte. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Pois não. 

A comunicação pode ser feita agora, Conselheira. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - São dois informes bem 

rápidas. 

No domingo passado houve o primeiro encontro do Fórum 

Nacional de Assistência Social de entidades da sociedade civil, 

quando foi apresentado um documento com três pontos.  Solicitou-se 

que esse documento fosse encaminhado ao Plenário do CNAS.  

“O Fórum Nacional de Assistência Social, articulação da 

sociedade civil, tem por objetivo a defesa da Assistência Social 

como política de Seguridade Social, dever do Estado e direito da 

cidadania.  Assumimos compromisso com a garantia da Lei Orgânica 

da Assistência Social - LOAS e pela construção do sistema 

democrático e participativo de Assistência Social. 

Apresentamos ao Conselho Nacional, após reunião 

realizada no dia 5, em Brasília, onde se discutiu a Política de 

Assistência Social e as seguinte preocupações, e solicitamos que 

esse Plenário paute discussões e se posicione para o conjunto da 

sociedade civil sobre as seguintes questões. 

Orçamento 2000.  A alocação de recursos no Fundo 

Nacional de Assistência Social é a garantia da execução das ações 
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e o orçamento previsto para 2000 exige acompanhamento e 

monitoramento para de fato consolidar a Assistência Social como 

política pública. Nesse sentido, preocupa-nos sobremaneira a 

adoção de critérios de repartição de recursos a partir de estudos 

do IPEA, mesmo que provisoriamente para o  ano. Esses critérios, 

discutidos na reunião ampliada do CNAS, em Salvador, e nas 

conferências estaduais e municipais de Assistência Social, não 

garantem equidade na distribuição dos recursos.   

O Fórum Nacional de Assistência Social se posiciona 

contrário à aprovação dos critérios de partilha apontados no 

estudo do IPEA.   

Projeto de erradicação da pobreza.  O projeto de 

erradicação da pobreza que se encontra em tramitação no Congresso 

Nacional fere o sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social, na medida que propõe criar o Conselho Nacional 

de Solidariedade e o Fundo Nacional de Combate à Pobreza, 

vinculando o Conselho ao Presidente da República e os Fundos 

Estaduais e Municipais aos Conselhos de Assistência Social já 

existentes. Consideramos de fundamental importância que o CNAS 

paute a discussão desse projeto e se comprometa com a consolidação 

do sistema de assistência social já previsto na LOAS e com o 

comando único. Avaliamos como fundamental que o CNAS se posicione 

publicamente e atue e interfira no debate, acompanhando a 

tramitação no Congresso Nacional. 

Benefício de prestação continuada.  Tomamos 

conhecimento de uma proposta da SEAS de revisão da concessão de 

benefício de prestação continuada.  Preocupa-nos essa proposta 

porque está sendo conduzida para excluir pessoas, comprometendo o 
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princípio da universalização do atendimento.  Isto posto, 

solicitamos que o CNAS discuta o tema e manifeste se tem 

concordância com as modificações que serão implementadas.  

Entendemos que a revisão deve ser feita, à luz da LOAS, e da 

Política Nacional de Assistência Social, e aprovada pelo CNAS. 

Por fim, entendemos que o CNAS tem papel importante na 

efetivação da defesa da política e na efetivação do nosso sistema 

descentralizado, garantindo a participação da sociedade civil.  O 

Fórum Nacional se propõe a ser uma espaço de articulação e 

qualificação da sociedade civil, no exercício do controle social e 

no fortalecimento do seu papel de CNAS. 

No aguardo do pronunciamento, apresentamos os nossos 

agradecimentos. 

Léa Lúcia Cecília Braga, pela Coordenação Executiva.” 

Era esse o informe. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - No final da 

reunião, serão distribuídas cópias do informe.  

Durante a exposição da Secretária, os Conselheiros 

poderão se inscrever para, ao final, haver uma ordem de 

inscrições. 

Com a palavra a Secretária Wanda. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Alguns breves informes. 

O problema da CND é absolutamente crucial, neste 

momento, para execução da política de Assistência Social. Fizemos 

um último levantamento e 42% dos municípios que recebem recursos 

diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social estão 
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inadimplentes, sem a CND.  A SEAS sempre defendeu o fato de que a 

Assistência Social deveria ser tratada da mesma forma que a Saúde, 

porque o público-alvo da Assistência Social está em uma situação 

também de absoluto risco e os serviços a serem oferecidos não 

podem ficar presos a uma certidão de débito. 

O Ministério tem o mesmo entendimento e estão bastante 

avançadas as negociações com o Ministro Aluísio Nunes para que 

saia uma regulamentação, eximindo, para a faixa de serviços de 

ação continuada, o município ou o Estado, da apresentação da CND. 

Esperamos iniciar o próximo ano sem essa limitação 

formal.  Não se sabe a forma, mas possivelmente vai ser seguido o 

mesmo caminho utilizado pela Saúde, liberando Estados e 

municípios, tendo em vista a situação de risco do sujeito de ação 

da Assistência Social. 

O segundo informe é sobre o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil.  Passamos à pauta dos assuntos mundiais, na 

medida em que o Presidente Clinton fala do trabalho infantil no 

país.  Sem entrar no mérito ou demérito dessa situação, informo 

aos Srs. Conselheiros que chegamos à marca das 145 mil crianças 

atendidas pelo PETI, sem nenhum acréscimo de recurso.  Apenas 

racionalizando os recursos existentes, conseguimos passar de 130 

mil para 145 mil no mês de dezembro. Estão incluídos, nesses 15 

mil a mais, os lixões de áreas urbanas, crianças que trabalham em 

fábricas de fogos de artifícios, a área rural (coco, pedra). Quem 

definiu a área de expansão do PETI foram os Fóruns Estaduais e a 

Delegacia de Fiscalização do Ministério do Trabalho.  As situações 

mais difíceis e penosas foram privilegiadas nesse aumento de 15 

mil.  
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Ainda com relação ao PETI, já fizemos a apresentação 

técnica, na CEAIM, para o processo de empréstimo do Banco Mundial.  

A apresentação técnica foi bastante elogiada.  Foi dito pela 

equipe da CEAIM que tecnicamente o projeto não tinha nenhum reparo 

e que só dependia de uma possibilidade de aprovação pelos 

Conselheiros do Cofiex, sem precisar que a Cofiex se reúna.  A 

Cofiex, órgão que aprova a proposta de convênio, não se reúne 

desde maio de 1998.  Então, teria que haver um critério de 

absoluta prioridade para esse pedido de empréstimo. Se isso 

acontecer, vamos ter um avanço significativo principalmente quanto 

aos meninos que estão em trabalho penoso, em trabalho que não lhes 

dê uma possibilidade de futuro.  

Pela avaliação que fizemos, há 860 mil crianças nessa 

situação. O programa, atualmente, abrange 145 mil crianças.  

Portanto, a nossa dívida ainda é muito grande.   Essa dívida muito 

grande faz com que tenhamos 200 quilos.  Ao diminuirmos para 120 

quilos, todos vão dizer que está gordo aqui ou acolá.  Ou seja, 

vão apontar para onde não chegamos, apesar de termos avançado 

muito. Ninguém passar de 200 para 50 quilos. Nesse processo, 

sempre somos acusados por ainda haver esse ou aquele menino nessa 

situação.   

Há um filme bastante interessante que está sendo 

lançado.  Até fui ao lançamento dele em São Paulo.  O filme mostra 

principalmente a produção de carvão mineral, as questões 

ambientais que provoca e o trabalho infantil.  O carvão mineral, 

em Mato Grosso.  Aparece uma mãe dizendo que a bolsa do governo é 

fantástica, que os meninos estão bonitinhos e indo para a escola.  

Quando diminui a quantidade de árvores para fazer carvão e eles 
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vão para o Pará, os meninos já estão envolvidos no trabalho 

infantil. 

Solicitei que nesses 15 milhões sejam incluídos esses 

meninos, porque já está comprovado.  É como se tivéssemos que ir 

sempre correndo atrás do problema.  Resolve-se em um ponto, mas o 

problema está sempre crescendo. 

Esperamos que os programas preventivos possam estar 

fechando as torneiras. O Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil está envolvido em trabalho penoso.  Assim, teríamos a 

conjugação de medidas preventivas, como renda mínima e bolsa-

escola. 

O PETI ganhou o primeiro lugar no Prêmio Itaú/Unicef, 

entregue na semana passada, por conta da experiência de Ariquemis, 

em Rondônia.  Uma dessas experiências começa a ser reconhecida e 

recebe o Prêmio Itaú/Unicef.  

Também a respeito do PETI, estamos trabalhamos com os 

Estados para que o BCC se transforme em PETI no ano 2000. 

Esperamos que as melhores experiências de BCC possam ganhar as 

características do PETI, que é trabalhar nos quatro ângulos: a 

criança vai à escola, tem jornada ampliada, a família ganha bolsa-

escola e a família tem prioridade nos programas de geração de 

trabalho e renda.  O BCC trabalhava muito mais com a 

complementação da escolaridade, da jornada ampliada. Ele passa a 

ter o caráter de permanência e a bolsa.  Os Estados estão 

estudando os projetos que podem passar para da categoria de BCC 

para PETI urbano. 

Estive na Espanha assinando uma adesão à liga Ibero-

americana de Combate à Pobreza e à Exclusão.  São dezessete países 
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ibero-americanos. A proposta básica é que se discuta diretrizes de 

uma política de combate à pobreza e que as diretrizes discutidas 

entre os países possam vir à frente das propostas dos organismos 

internacionais.  Até agora, as diretrizes de combate à pobreza têm 

sido ditadas pelos organismos internacionais.  Precisamos sair de 

uma situação de absoluta inatividade com relação a isso, passando 

para uma ação mais proativa. Por exemplo, os países ibero-

americanos acreditam que se combata a pobreza fazendo isso e 

aquilo, nessa e naquela direção, com esse ou aquele entendimento 

básico.  Possivelmente, as primeiras reuniões dessa liga ocorrerão 

no início de janeiro. Eu propunha, inclusive, que numa próxima 

reunião um representante do Conselho me acompanhe. Dessa forma, o 

órgão executivo e o Conselho estariam discutindo a nível ibero-

americano essa questão. 

A primeira reunião foi toda custeada pelo Ministério do 

Trabalho da Espanha, que se propôs a financiar o início da liga.    

A Secretaria vai trabalhar, nos dias 20, 21 e 22, na 

elaboração do seu planejamento estratégico, tendo como foco o ano 

2000.  Nesse planejamento vamos incluir não só o nosso plano 

básico de atividade-fim, mas o plano básico de capacitação, de 

sistema de monitoramento e avaliação, de relação com os Estados e 

Conselhos. Se pudessem nos enviar sugestões para esse planejamento 

estratégico, eu garantiria que incluiríamos essas sugestões. 

Assim, teríamos subsídios  para avançar um pouco não só nos 

programas de ação-fim, como também capacitação, monitoramento, 

avaliação.  Esse plano vai ser apresentado ao Conselho. 

Em termos de capacitação, tivemos os três programas do 

Diálogo 2 ou a Missão, sobre o benefício de prestação continuada.  
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Abri o programa afirmando: a revisão não tem como objetivo o corte 

de nenhum beneficiário, porque não está ligado a corte de 

orçamento para esse programa em 2000. Ao contrário, a proposta 

orçamentária previa um aumento.  Então, não é objetivo tirar 

beneficiário. Essa orientação, inclusive, foi dada a quem vai 

fazer a revisão.  Vamos fazer a revisão para identificar 

distorções, porque distorções podem estar acontecendo e 

representam malversação do dinheiro público, que poderia estar 

sendo bem versado.  Essa revisão tem como objetivo que municípios 

identifiquem seus beneficiários e possam dar prioridade 

absoluta... 

(Gravação interrompida.) 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - ... o programa de erradicação 

do trabalho infantil em oito, dos nove Estados em que está 

implantado, está atrasado.  Na mesma matéria, a senhora, no dia 

seguinte, ou seja, 29 ou 30 de novembro, colocaria o pagamento em 

dia. 

Essa é uma outra questão. 

Quem recebeu o Prêmio Itaú/Unicef foi a SEAS uma 

comissão de erradicação do trabalho infantil, organização não-

governamental lá de Ariquemis? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Sobre a nota do Estado de S. Paulo, 

o fluxo de recursos para Estados e municípios, o grande vilão é a 

CND.  É o primeiro grande vilão.  Como eu estava dizendo, no 

início, quando dei notícias sobre o avanço na CND, 42% dos 
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municípios não estão com a CND em dia.  A questão da CND é séria 

nesse fluxo. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil é um 

convênio.  Ele não é um repasse fundo a fundo, sem nenhuma 

obrigação de prestação de contas.  São repassadas duas parcelas.  

O terceiro repasse só é feito com a prestação de contas do 

primeiro repasse. A prestação de contas é o que se chama de REF.  

É mais ou menos um relatório de execução físico-financeira. 

Muitos municípios não enviam a REF e ficamos sem 

condições. Ligamos para o municípios, mandamos pessoas para darem 

assistência técnica, para fazer.  Temos feito tudo para que o REF 

não obstaculize o envio de recursos. 

Os senhores se lembram que no início do ano havia, 

entre aspas, um corte de 73% dos recursos do PETI. O recurso total 

era de 83 milhões e vieram no orçamento apenas 30 milhões. 

Imediatamente o Presidente disse que iria suplementar. O pedido de 

suplementação vai de um Ministério para outro, vai para a Câmara, 

para o Senado.   Em agosto, acabou o recurso do PETI e estávamos 

dependendo da aprovação dessa suplementação.  Efetivamente, nesse 

período, houve um atraso que não tinha relação nem com CND nem com 

prestação de contas.  Não havia dinheiro orçamentário.  A 

aprovação ocorreu no final de setembro. 

Até que o recurso chegasse, houve um atraso. Isso 

ocorreu por conta dessa questão.  Tendo dinheiro, repassamos 

imediatamente. Há um compromisso da SEAS com a freqüência e a 

regularidade no repasse dos recursos.  Há esses impedimentos de 

CND ou de não prestação de contas dos recursos. 
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Quem recebeu o prêmio? Foi o município de Ariquemes.  

Quando se trabalha no sentido da co-responsabilidade, o programa é 

com recursos federais, com concepção federal.  Quando chega à 

ponta, quem recebe o prêmio é o município ou a entidade que 

executa. Isso é bom, porque eles estão na ponta. Concretamente, o 

projeto é federal, foi concebido, orientado e financiado com 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.  

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - O pagamento dos nove Estados 

que estavam em atraso foi realizado?  

 

WANDA ENGEL ADUAN - Sim, na medida da existência da 

CND.  Estamos passando sem REF, sem nada, para não ficar nenhum 

recurso preso no Fundo.  Está sendo feito o REF preliminar. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Além de todas essas 

providências, mandamos, mensalmente, uma carta para os Secretários 

Estaduais de Assistência Social, solicitando que as Secretarias 

Estaduais atuem junto aos municípios do PETI. O REF, 

primeiramente, é enviado ao Estado, a quem cabe supervisionar a 

execução no município, e o Estado manda para nós.  Também temos 

solicitado aos Secretários Estaduais que nos ajudem e ajudem as 

crianças que estão no PETI, fazendo com que o fluxo do REF seja 

normal. 

O prêmio de 60 mil reais foi recebido pelo município de 

Ariquemes e o pagamento referente ao mês de dezembro está sendo 

feito a todos os municípios do PETI, cujo REF já foi respaldado 

pelas Secretarias Estaduais. 



 15 de 155 

Nesse mutirão feito, pegamos as informações da 

Secretaria de que o programa estava sendo conduzido normalmente 

com a execução físico-financeira “x” e “y” nos municípios do PETI, 

o que nos possibilitou fazer um adiantamento dos recursos de 

dezembro para não haver mais essa solução de continuidade. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Algumas questões 

estão avançando.   A CND prejudica muito. É impressionante porque 

isso já foi resolvido para a Saúde e para o Comunidade Solidária e 

não foi resolvido ainda para a Assistência Social.  Isso prejudica 

principalmente o usuário da Assistência Social. 

Vou tratar de dois pontos. 

Na Reunião Ampliada de Brasília alguns Conselhos 

Estaduais solicitam que eu fosse porta-voz junto ao Conselho e à 

Secretaria, para discutir o BCC quanto à ampliação - parece-me que 

já está havendo ampliação, na medida em que vai incluir a renda e 

o trabalho.  Questionaram, ainda, se o BCC não poderia vir a ser 

um benefício de prestação continuada, na medida em que não fosse 

mais um programa, mas um serviço, que atingisse o Brasil inteiro, 

ou seja, que não houvesse tantas exigências para que os Estados 

fizessem parte.  Acredito que estejamos caminhando para isso. 

Esse planejamento estratégico que vai ser feito é muito 

importante e, na elaboração, pode ser discutida essa solicitação 

dos Estados. 
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Com relação ao BPC, pedi que fosse um item da pauta 

porque nós, do CNAS, não o discutimos em profundidade.  Todos 

concordamos que seja feita uma revisão e isso, inclusive, consta 

da Lei Orgânica da Assistência Social.  Não há discordância quanto 

a revisão, mas, sim, quanto à forma como está sendo feito.  Ontem 

à noite procurei, em minha documentação, mas não encontrei, os 

documentos que estão sendo utilizados para fazer essa revisão. A 

meu ver, estão sendo utilizados critérios muito rigorosos. Por 

esse motivo, este Conselho convidou a comparecer aqui um 

representante do MPAS, na época o responsável era o Dr. Schubert, 

que também concordou que os critérios eram realmente severos, 

principalmente no que diz respeito à pessoa portadora de 

deficiência.  Exige, praticamente, que sejam deficientes profundos 

para poder receber o benefício.   

Estou trabalhando na Junta de Recursos e tem chegado 

uma avalanche de processos para revisão.  São benefícios de 

prestação continuada que foram negados. O mais desolador é que, 

quando já existem respostas, elas são negativas.  Não sei se já 

discutiríamos o BPC ou se o colocaríamos como uma preocupação para 

aprofundar o assunto posteriormente.  Já que temos dois dias de 

reunião, eu traria a documentação.  Não está havendo nenhuma 

diferenciação da documentação exigida hoje para o BPC.  

É louvável que a Secretaria não queira excluir, mas 

esse temor não é só meu, mas também das entidades e, 

principalmente, de médicos que trabalham com pessoas portadoras de 

deficiência. Os médicos  acham que os peritos do INSS não têm 

formação, porque a escola de Medicina não dá formação para o 
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trabalho com pessoas portadoras de deficiência e determinadas 

questões não são levadas em consideração. 

Esse assunto nos preocupa muito. 

Acredito que a Secretaria deveria avisar que está sendo 

feita agora a revisão do maior programa de renda mínima do país.  

Esse benefício é destinado a pessoas portadoras de deficiência e 

idosos por conta da Lei Orgânica da Assistência Social.  

Eu teria outros assuntos a tratar a respeito do 

benefício de prestação continuada, mas, como solicitei fosse 

incluído como ponto de pauta, o farei no momento oportuno.  

Levantei essas questões, pois a Sra. Secretário tocou no assunto. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu queria lembrar três questões com 

relação a isso. 

Primeiro, temos que fazer uma revisão. 

Segundo, tomamos todo o cuidado para que essa revisão 

fosse o mais participativa possível e que não se restringisse a 

uma avaliação médica mas também incluísse uma avaliação social.  

Foi introduzido um novo componente, justamente para equilibrar 

essas duas avaliações. 

Terceiro, foram formados comitês estaduais. A pessoa 

que se sentir prejudicada pode requerer a esse comitê ou ao comitê 

central.   Como a revisão está sendo bastante veiculada, esperamos 

que todos aqueles que foram indevidamente excluídos apresentem 

seus recursos. Não quero dizer com isso que após revisão alguém 

não vá ser excluído.  A revisão não foi feita sobre o marco da 

exclusão, mas, sim, com dois interesses: o primeiro é identificar 

as distorções e o segundo é envolver a política de promoção para 
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esse cidadão que precisa, mais que qualquer outro, de uma proteção 

especial, porque é idoso ou portador de deficiência e muito pobre.  

O objetivo de incluir o município nessa revisão foi 

promover a ligação entre a política distributiva e a política de 

promoção humana.  

Quanto às distorções da revisão, há um sistema montado 

para que elas apareçam. Os Conselheiros e as federações - o Carlos 

Ajur sempre repisou muito isso - poderiam estar atentos a esse 

processo de revisão e fazerem o papel de advocacia e de 

levantamento dessas formas malfeitas.  Ou seja, excluir pessoas 

que têm direito. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há mais uma 

questão sobre o benefício de prestação continuada.   

O CNAS, pela Resolução n.º 208, assinada pelo Gilson, 

propunha a criação de uma comissão para fazer esse acompanhamento.  

Havia, inclusive, a definição de quais pessoas deste Conselho 

acompanhariam o processo de revisão. 

Proponho que o CNAS acompanhe detidamente esse 

processo, inclusive como órgão fiscalizador da política de 

Assistência Social. 

Causou surpresa para mim dizer, em uma conferência, que 

o CNAS vai fiscalizar e uma pessoa da SEAS dizer que não caberia 

ao CNAS fiscalizar.  Como não?  É LOAS e cabe ao CNAS fiscalizar, 

sim, a revisão, ainda mais porque consta da LOAS que essa revisão 

tem que ser feita. 
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Já existe, inclusive, essa comissão. Eu gostaria que a 

SEAS considerasse isso, pois, da comissão, deverão fazer parte 

duas pessoas do INSS e da SEAS. 

Não adianta querermos discutir o benefício de prestação 

continuada, que tem um peso enorme para a LOAS, de forma 

apressada.  Outros Conselheiros também devem apresentar as suas 

considerações a respeito desse tema.  

Eu gostaria, então, que essa comissão, criada há mais 

de seis meses, fosse reativada e os Conselheiros fizessem os 

trabalhos de acompanhamento e levantamento dos problemas. Durante 

esse mês, estaríamos encaminhando esses pareceres do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Vou pegar um gancho no que foi dito 

pela Conselheira Fátima e, a seguir, farei as perguntas. 

Teríamos que adotar, no Conselho Nacional de 

Assistência Social, a prática do Conselho Nacional de Saúde. 

Vários assuntos precisam ser amplamente discutidos. 

Preocupa-me muito, Secretária, quando se passa um 

informe para o CNAS, que seria competência do CNAS aprovar, e se 

entende que simplesmente passar o informe é como se o CNAS 

concordasse com ele.  Há assuntos de suma importância, como esse 

do BPC, por exemplo, e como essa questão apresentada pela senhora, 

que me preocupam muito. Precisamos conhecer mais.  Quando vamos 

conversar, temos a informação de que isso já está acontecendo.  
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O CNAS deveria colocar, na sua programação, pelo menos 

uma ou duas horas para tratar de assuntos que precisam ser 

detalhados.  Se fôssemos pontuais com o horário da reunião, isso 

seria possível.  O Conselho da Saúde procede dessa forma.  Os 

assuntos que vêm ao plenário não precisariam de detalhamento. Não 

é essa a finalidade de um plenário e sim a deliberação. Os 

assuntos devem ser discutidos detalhadamente.  

É uma sugestão, Presidente, para o ano 2000, que as 

primeiras horas das reuniões sejam sempre utilizadas para 

aprofundamento de temas que serão alvo de votação em outro 

momento.  

Sou suplente, mas estou fazendo essa sugestão, caso 

algum Conselheiro queira adotar como proposta, que o faça. 

Passo, agora, às considerações sobre a exposição. 

A informação que tivemos na última reunião da 

Tripartite, é de que faz muito tempo que uma proposta sobre a CND 

está na assessoria do Ministério da Previdência. Se é a melhor  ou 

não, não sei, mas há avanços.  O ideal, como a senhora disse, é 

que não seja feita nenhuma exigência.  Assim, ficaríamos ainda 

menores em relação às demais políticas.   Falei isso na Comissão 

Tripartite.  Agora, se essa for a condição, vamos adiante e depois 

evoluímos para outras questões. 

Pergunto: essa proposta já saiu da assessoria jurídica 

do Ministério da Previdência, onde está há muito tempo? 

Este Conselho hoje está ricamente completo, com 

representantes de municípios, dos Estados, da Frente 

Suprapartidária, da SEAS e da sociedade civil.   
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Presidente, sei que quando apresentamos uma proposta, 

temos que elaborá-la. Proponho-me a fazer isso na hora do almoço, 

junto com outros Conselheiros. Não seria o momento de sair daqui 

uma solicitação à Casa Civil e ao Ministro da Previdência para que 

acelere a solução desse ponto de estrangulamento da política de 

Assistência Social em nosso país? Penso que é este o momento: dia 

7 de dezembro. A LOAS está sendo emperrada de progredir no seu 

processo de descentralização exatamente por um instrumento legal 

que já foi banido de outras políticas.  

Em relação ao BCC/PETI, Secretária Wanda, enquanto isso 

não acontece no ano que vem, se a proposta for aprovada, o que os 

Estados estão discutindo para passar o BCC para o PETI?  Não 

deveria ser trazido para cá para também discutirmos?  O que está 

sendo discutido?  Vai ser feita uma surpresa nos Estados e nos 

municípios, novamente no ano que vem? Como preparamos as pessoas 

para essa surpresa?  Será possível adiantar alguma informação do 

que os Estados estão discutindo quanto a passar BCC para PETI?  

Isso é louvável.  Um dia tem que acabar com o BCC. O 

princípio do PETI e do BCC... 

(Gravação interrompida.) 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Quando foi deflagrado o 

segundo processo de seleção de projetos para o Brasil Criança 

Cidadã deste ano, tivemos o cuidado de informar, para que não 

houvesse nenhuma dúvida, de que esse processo teria execução  até 

31 de dezembro de 1999, para não acontecer como em 1998, quando 

foi gerada uma falsa expectativa de que esses recursos 

continuariam sendo repassados mês a mês, sendo que nos três 
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primeiros meses de 1999 foram incontáveis as solicitações e 

reclamações de prefeitos e parlamentares a respeito do atraso do 

repasse de recursos do BCC.  Na verdade, havia acabado, como 

estava previsto. 

Todos os municípios sabem que a seleção de projetos 

termina em 31 de dezembro, do ponto de vista de repasse de 

recursos. Também informamos que os quarenta melhores projetos do 

BCC deste ano teriam continuidade ao longo de todos os doze meses 

do ano 2000. Fizemos uma seleção por número de projetos por 

Estado, de acordo com a população. Isso é de conhecimento de todas 

as Secretarias Estaduais, que já estão providenciando a avaliação. 

É o melhor projeto dentre os executados.  A avaliação será feita 

ao final. 

Esperamos que todos estejam cientes de que a única 

continuidade, em termos de BCC, será desses quarenta melhores 

projetos.  

A transformação do BCC em PETI está sendo elaborada.  

Na semana passada, foi feita uma apresentação na CEAIM.  Estão 

sendo atendidas as solicitações feitas por aquele órgão.  

Obviamente, vamos fazer a apresentação ao Conselho. Ela está na 

pauta da reunião da Tripartite, da próxima quinta-feira. 

Quanto ao BPC, concordo com a Conselheira Fátima que 

podemos discutir com mais profundidade em outro momento. Na 

primeira apresentação feita, vários Conselheiros deram sugestões 

que foram acatadas pela Coordenação Geral.   

O nosso grande interesse na viabilização de um processo 

de revisão que seja o mais adequado possível é exatamente para 

fazer cumprir o que está na LOAS, no art. 24.  A LOAS tem um 
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capítulo específico sobre o BPC.  Não é o art. 24, mas os arts. 

19, 20 e 21.  As pessoas esquecem de ler o art. 24, que diz: todos 

os programas dirigidos aos idosos e portadores de deficiência têm 

que estar devidamente articulados com o benefício de prestação 

continuada. Isso é repetido na Política Nacional de Assistência 

Social e com muita ênfase é repetido na NOB/99. 

No primeiro semestre, a Secretária Wanda disse o 

seguinte: o benefício de prestação continuada representa 75% dos 

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.  Nos Estados, 

fica na ordem de 70% a 86%.  Entretanto, absolutamente nada se 

estava fazendo no sentido de haver a integração de programas de 

idosos e deficientes com o BPC, para que as atividades de promoção 

social fossem realmente efetivadas.  

O BPC, que é um benefício assistencial, virou um 

benefício previdenciário.  A determinação da Secretária era para 

que aproveitássemos o processo de revisão e começássemos a 

transformar esse benefício, entre aspas, previdenciário, em um 

benefício efetivamente assistencial.  Daí por que estarmos 

fechando uma proposta de mudança de vários instrumentos normativos 

do INSS relativos à concessão do benefício.  Queremos aproveitar a 

experiência da revisão para fazer com que a concessão, doravante, 

possa ser feita com a participação das Secretarias Municipais de 

Assistência Social, fazendo com que a lei seja cumprida, e com que 

aquele que é o maior programa da Assistência Social, no Brasil, 

seja efetivamente assistencial e não previdenciário.  

Quanto a isso, haveria mil e uma explicações. Proponho 

que o assunto seja aprofundado em outro momento. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mais uma vez 

agradeço ao senhor, que sempre é objetivo nas propostas. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Concordo com a Conselheira Tânia de 

que reservemos espaços específicos para as questões que merecem 

maior aprofundamento e melhor discussão, como os dois já citados. 

Estamos à disposição para trazer todos os dados que se fizerem 

necessários. É princípio da SEAS a absoluta transparência no que é 

feito e a busca de diálogo e da participação de todos.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro César. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - A Dra. Wanda falou que nos dias 

21 e 22 de dezembro vai trabalhar no planejamento estratégico da 

SEAS para o ano 2000. 

Na realidade, o processo de planejamento da Assistência 

Social tem sido extremamente desgastante durante o tempo. Nos 

Estados, elaborávamos planejamentos operacionais anualmente, que 

geram expectativa muito grande, pois os municípios faziam de 

acordo com as suas necessidades e não dentro de uma realidade 

orçamentária. No caso do Maranhão, eram recursos na casa de 10, 12 

milhões de reais.  As propostas que consolidávamos chegavam a 70, 

80 milhões de reais.  Quando esses planos anuais chegavam ao 

Ministério, sequer eram consultados, eram peças de ficção. 

Evoluímos, dando ênfase ao plano plurianual.  Isso já é 

um avanço. Louvo a iniciativa de começarmos a pensar do ponto de 

vista estratégico.   
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Faço duas sugestões.  Poderiam ser construídos cenários 

estratégicos para identificar uma série de fatores que vão 

interferir no processo daqui para a frente e que não se limitassem 

ao ano 2000.  Não vejo muito sentido em um planejamento 

estratégico de caráter anual.  O planejamento estratégico tem 

componentes que fogem das séries estatísticas, das séries 

históricas, de tendências.  Devem ser construídos cenários para 

anos futuros.  Então, que se pense realmente em um planejamento 

estratégico para períodos mais longos, com a construção de vários 

cenários, sobre os quais poderemos aprofundar as discussões neste 

Conselho.  

Em segundo lugar, que não seja um planejamento da SEAS 

mas, sim, um planejamento estratégico da Assistência Social.  

Assim sendo, obviamente deve envolver os Estados.  Eu, 

pessoalmente, tomei conhecimento agora.  Acredito que os 

municípios também teriam interesse em participar.  Vou comunicar a 

todos os Estados, para que aqueles que eventualmente tenham 

interesse de participar encaminhem para a SEAS.    

Seria interessante que a própria SEAS comunicasse os 

Estados, porque todo planejamento estratégico tem como retaguarda 

diretrizes, pontos básicos. Obviamente, vamos fazer sugestões de 

acordo com essas diretrizes. 

Farei uma observação sobre o benefício de prestação 

continuada, do ponto de vista operacional.  No caso do Maranhão, 

já estão em caixa 250 mil reais para uma revisão de 25 mil 

benefícios.  Estamos com dificuldades concretas.  Em primeiro 

lugar, ainda não recebemos, do INSS, a relação dos beneficiários 

por municípios.  Se considerássemos uma média, dividindo por 217 
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municípios, teríamos algo em torno de 170 casos, o que daria 

convênios de 1.700 reais.  Isso não acontece porque São Luiz, 

Imperatriz, Caxias e Codó concentram grande parte. Em alguns 

municípios novos, vão aparecer quatro, cinco, seis ou dez casos. 

Como vou fazer um convênio com um município em que há dez 

processos para fazer revisão, a 250 reais? Como farei um convênio 

para passar 100 reais ao município?  É um desgaste muito grande e 

o prefeito não vai se interessar. Não estou vendo outro 

instrumento.  

O custo de elaboração de convênio, de publicação de 

convênio, de viagem do município para São Luiz é maior do que o 

próprio recurso que vai receber para fazer a revisão. 

Temos que ver, junto à assessoria jurídica do 

Ministério, uma forma de tornar viável a execução dessa revisão, 

principalmente nos pequenos municípios.  Alguns municípios novos, 

no Maranhão, eu diria, com certeza, tem 5 casos, o que implicaria 

um investimento de 40 ou 50 reais. Seria necessário um convênio 

para atender a esse município. 

Tentei encontrar uma alternativa.  Tentei falar com o 

Álvaro e com a Marlete, mas não consegui.  Creio que outros 

Estados também têm esse problema. 

Por fim, eu queria endossar a sugestão da Tânia no 

sentido de que selecionássemos um assunto e o aprofundássemos.  

Todos os três assuntos que a Secretária abordou mereceriam, com 

certeza, um aprofundamento e uma  posição deste Conselho: BPC, 

PETI e planejamento estratégico. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - César, você tem toda a razão. 
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Eu disse que vamos fazer um planejamento estratégico e 

que vamos fazer um corte no cenário 2000, para termos um plano 

2000.  Diretrizes básicas, não só em termos operacionais, mas 

operacionais tomando por base o orçamento definido para 2000.  

Será, também, um plano estratégico no sentido de identificarmos os 

principais pontos que estão emperrando esses sistemas, tanto 

operacionais quanto de capacitação, e vermos as estratégias para 

atuar nesses pontos. 

Havia uma pretensão meio caseira com relação a isso.  

Concretamente, existe o Plano Nacional de Assistência Social e as 

diretrizes.  Não queríamos ficar à deriva de acontecimentos. 

Precisamos ter noção clara dos pontos principais que precisamos 

atacar, quais são as prioridades, as ênfases e os principais nós.  

Como a Secretaria, na verdade, só trabalha integrada com 

Conselhos, Estados, municípios, grande parte do plano operacional 

é essa relação com esses organismos que são a Secretaria, ou seja, 

todos compõem a execução, o acompanhamento e a avaliação da 

política de Assistência Social.  A nossa intenção é pensarmos nos 

problemas e nas estratégias de solução, subsidiados por nossos 

parceiros.  Não será algo no sentido de haver um grande plano de 

assistência social ou um plano estratégico de assistência.   

Uma das estratégias pode ser uma grande discussão sobre 

um plano estratégico de Assistência Social, mas nesses dias 20, 21 

e 22, precisamos ter uma visão de futuro, de três anos, fazendo um 

corte no ano 2000. É algo um pouco menos ambicioso. Até podemos 

pensar, nesses três dias, na forma de discutir um plano 

estratégico de assistência social... 

(Gravação interrompida.) 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - ...grande avanço no 

Governo na aplicação da lei. Inclusive seria uma sugestão, mas não 

partiu da Comissão da Pobreza, que deveria ser ampliado e a renda 

per capita elevada. Infelizmente isso não aconteceu no relatório 

final.   No entanto, foi motivo de reflexão como um dos avanços da 

política social que tivemos até hoje.  

No que se refere à revisão, eu gostaria de cumprimentar 

a Secretaria pela proposição do acróstico social. Tive a 

oportunidade de ler e avaliar e percebi que foi uma contribuição 

que a SEAS está dando para a revisão.  É uma revisão de alto 

nível.  Acredito que podemos tentar reverter as injustiças 

cometidas a partir da avaliação de concessão. Tomara que seja 

incluído este acróstico social, de fato, a partir da revisão, na 

concessão do BPC, para que não se fique apenas com a análise da 

perícia.  Com o acróstico social há uma avaliação interessante. 

Não sei se todos os Conselheiros tiveram acesso ao acróstico, mas 

é um documento sobre o qual deveríamos opinar e, inclusive, 

respaldar, como sugestão da SEAS para a revisão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Já está sendo 

proposta a discussão desse acróstico. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - É um documento que o 

órgão executor elaborou e merece realmente ser avaliado, porque 

foi muito bem elaborado. 

Cumprimento a Secretária pela documento. 
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Como o César falou dos municípios que farão a revisão, 

seria interessante que pudéssemos ter em mãos a listagem.  Na 

qualidade de representante da Federação Nacional das APAEs, vamos 

acompanhar esse processo de revisão em cada entidade e em cada 

município, mas ainda não sabemos que municípios farão a revisão, 

pois é uma amostragem. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Todos os que têm beneficiários. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - E a listagem das pessoas?  

 

WANDA ENGEL ADUAN - Entre os beneficiários, aqueles que 

receberam os benefícios de janeiro 1996 a abril de 1997. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Sendo assim, é mais fácil 

fazermos a orientação.  

São pessoas extremamente simples que recebem esse 

benefício e há necessidade de fazerem a defesa, caso haja a 

exclusão quando da revisão.  Às vezes, essas pessoas não têm 

condições de buscar uma defesa, que inclusive ela é proposta na 

revisão.  As organizações, nesse momento, estarão presentes. 

A respeito da CND, eu queria fazer um comentário.  Há 

um projeto de lei e estamos discutindo, inclusive com o Procurador 

do Ministério da Previdência, o Dr. Bonifácio, essa proposição de 

alteração do artigo da LOAS referente à exigência de qualquer 

apresentação de quitação de débito, junto à União, para 

recebimento de recursos da Assistência Social. 
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Secretária, eu precisava do seu apoio, porque, na 

semana passada, conseguimos a assinatura de todos os líderes da 

base de sustentação e da oposição, para colocar esse projeto em 

votação com pedido de urgência urgentíssima para a votação.   

Talvez a senhora possa pedir ao líder do Governo que facilite a 

negociação na mesa de líderes.   Há inúmeros projetos tramitando 

em caráter de urgência urgentíssima e cabe ao Presidente, com os 

líderes, analisar os que serão colocados em pauta imediatamente e 

os que ficarão para o ano que vem.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eduardo, é 

baseado no art. 155 do Regimento Interno da Câmara?  É o que entra 

na fila ou é aquele que será deliberado pelo Colégio de Líderes? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - É aquele que é deliberado 

pelo Colégio. Inclusive vai ser defendido pelo líder Aécio, do meu 

partido, que também buscou apoio de alguns líderes. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - O meu partido 

assinou? 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - O Inocêncio assinou. 

Estamos precisando de uma abordagem da Secretária 

Wanda, com o líder Madeira, dizendo que há interesse por parte da 

Secretária. Se o projeto não entrar na pauta de dezembro, poderia 

ser colocado na da convocação.  A convocação se inicia no dia 11 

de janeiro.  Então, se não for votado no final deste ano, poderia 

ser no início de janeiro. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eduardo, deixe-me 

dar uma informação em relação a esse assunto. 

Se você já fez o requerimento de urgência, pode haver 

um choque. 

A informação que temos é que o Governo vai incluir essa 

questão da CND em uma medida provisória, que já está com os 

Ministros Aluísio Nunes e Pedro Parente. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - É uma evolução, porque há 

oito meses estamos querendo isso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conhecendo o 

Governo como conheço, acredito que ele só vai fazer a medida 

provisória porque você conseguiu as assinaturas, e ele não quer 

ficar atrás.  É evidente. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Queremos os resultados. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - De qualquer forma, tem 

que ser avaliado, porque a medida provisória ainda teria que ser 

votada.  Ela poderia resolver emergencialmente o problema e a lei 

resolveria definitivamente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Secretária 

Wanda falou da discussão sobre um planejamento mais global e que 

ainda não se iria fazer aquele plano da Assistência Social. Desde 

que a política saiu, esse plano é uma das aspirações que sentimos 

nas pessoas envolvidas em nossa área. 

É importante, tanto neste planejamento quanto em outros 

que fizermos, irmos buscando elementos para compor esse plano. 

Não sei se já foi dito para a Sra. Secretária de 

Assistência Social que, a partir da capacitação feita pela SEAS, 

fizemos uma avaliação, inclusive com representantes da SEAS - é 

também um sentimento dos Estados  -, e chegou-se à conclusão de 

que a capacitação atingiu mais os órgãos gestores.  Estamos, 

então, planejando um processo, a partir de fevereiro, de 

capacitação especificamente para conselheiros. 

Vamos pegar todas as regiões, sendo que nas regiões 

maiores, Norte e Nordeste, haverá dois eventos.  Esse processo vai 

ajudar bastante e vai dar elementos para a elaboração desse plano.  

É importante que haja, também, um plano nacional. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Srs. 

Conselheiros, terminada a primeira fase da apresentação da 

Secretária, passemos à segunda fase. 

Secretária, a senhora dispõe de tempo para falar sobre 

critérios de partilha? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu queria prestar alguns 

esclarecimentos a respeito da proposta da SEAS para informar os 
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Conselheiros que se debruçarão sobre esse tema em algum momento 

desta reunião. 

Pela própria definição legal, cabe à SEAS fazer uma 

proposta de mudança de critérios da distribuição dos recursos 

federais.  A SEAS baseou-se nos chamados programas de ação 

continuada, uma vez que o outro programa que existia, o de 

erradicação do trabalho infantil, tem um público definido, ou 

seja, não requer uma divisão por Estados pois, se é voltado para 

crianças que trabalham de forma penosa, está aí definido o seu 

foco e a direção dos seus recursos. Então, são os recursos de ação 

continuada que exigem critérios de distribuição que até este ano 

utilizam a chamada série histórica ou os percentuais praticados 

pela LBA e que permaneciam, praticamente, os mesmos. 

De posse dessa definição legal, a SEAS solicitou ao 

IPEA que fizesse um estudo e que propusesse novos critérios de 

distribuição de recursos.  O IPEA apresentou esses estudos para a 

Secretaria que, dentro da dimensão de absoluta transparência, o 

colocou à disposição de todos os espaços de discussão.  Foi tudo 

absolutamente aberto. 

Houve sugestões e propostas. A SEAS percebeu que não 

existiam outros dados, base de dados que permitisse uma evolução 

para o final do ano de 1999 da definição que o IPEA nos 

apresentava. O IPEA nos apresentava um novo critério percentual de 

participação dos Estados com relação aos recursos da União, 

referentes ao SAC.   

A SEAS fez o encaminhamento para o Conselho, com alguns 

eixos.  Na visão da SEAS, é absolutamente importante que se entre 

o ano 2000 dizendo: estamos inaugurando novos critérios de 
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distribuição de recursos.  Isso é importante porque sinaliza, 

simbolicamente, todas as premissas da Lei Orgânica da Assistência 

Social, que é a autonomia dos Estados e das Comissões Bipartites 

que foram criadas para definir a alocação dos recursos estaduais 

pelos municípios. Isso permitia, por exemplo, que onze municípios, 

com os piores IDHs do país, que hoje não recebem nenhum recurso do 

Governo Federal, tivessem acesso a esses recursos ou, pelo menos, 

que o acesso aos recursos fosse liberado.  Isso nos permitia 

avançar, mesmo que muito pouco, em uma nova forma de ver a 

distribuição de recursos federais do Fundo Nacional de Assistência 

Social. 

A SEAS tem absoluta clareza de que a proposta que foi 

feita, em termos de novos critérios de distribuição de recursos, 

precisa ser aperfeiçoada, mas é a que temos no momento. 

A sugestão era usar, no ano 2000, a proposta da SEAS. 

Essa proposta, já no início do ano 2000, vai ser acrescida de 

todos os estudos necessários para que seja aperfeiçoada não só do 

ano 2000 para o ano 2001, mas do ano 2001 para 2002, porque 

teremos os dados do Censo.  Enfim, é uma proposta em processo de 

aperfeiçoamento.  Que para o ano 2000 utilizemos como base de 

novos critérios essa proposta da SEAS.  

Sabemos que essa proposta prevê mudanças de percentual 

de participação. Sempre defendemos que entraríamos nesse 

percentual na medida em que tivéssemos recursos financeiros para 

permitir que nenhum Estado diminuísse o seu volume de recursos 

recebidos.  Lutamos, junto ao Congresso, para complementação de 

recursos. 



 35 de 155 

Hoje, temos garantidos 9 milhões a mais do que tínhamos 

no ano de 1999.   Então, trabalhemos com o universo real.  Temos 9 

milhões a mais?  Poderíamos avançar em que nessa nova proposta, 

sem que nenhum Estado perdesse?  Fizemos os cálculos e 

avançaríamos 8,18%.  Ou seja, do cenário “A” para o cenário “B” 

existe uma diferença, que seria avançada só 8,18%, e poderíamos 

dizer, concreta e simbolicamente, que entramos em novos critérios 

e que nenhum Estado perde em volume de recursos recebidos com 

relação a 1999. Diminui o percentual de participação, mas não 

diminui o volume de recursos recebidos. 

Eu gostaria de mostrar aos senhores o que isso 

representaria em 2000, se entrássemos nessa lógica.  Entramos num 

novo critério e nenhum Estado perde. 

Se houver mais recursos, avançaremos um pouco mais, 

sempre na lógica de que ninguém perde. 

Eu gostaria muito de marcar a diferença entre dois 

cenários.   

Nessa tabela distribuída há os valores atuais e o 

percentual atual de participação nas duas primeiras colunas.  

Vamos utilizar como exemplo o Estado de  Rondônia, que recebe, 

hoje, 3 milhões e 823 mil.  O percentual de participação desse 

Estado nos recursos federais é de 1,15%.  Se entrarmos com os 

8,18% e distribuirmos de forma que Rondônia não perca, Rondônia 

continua ganhando 3 milhões e 823 mil mas, na verdade, o 

percentual de participação no bolo diminui para 1,12%. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Secretária Wanda, não entendi 

esses 8,18%. 
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WANDA ENGEL ADUAN - Vamos supor o Maranhão, que tinha 

uma participação “x” e passaria a ter, como cenário futuro, uma 

participação “y”.  Existe um caminho entre “x” e “y”. Suponhamos 

que o Maranhão aumentasse em 2% a sua participação.  Esses 2% são 

a diferença entre o cenário atual e o cenário proposto pelo 

estudo. Então, caminharíamos apenas 8,18% de 2%. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Na realidade, os custos 

adicionais de 9 milhões são um incremento. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - César, estou falando da diferença 

entre a participação do Estado em 1999 e a participação do Estado 

em um ano futuro.   A proposta da SEAS prevê uma mudança.  Não se 

diz que tal Estado perde recursos, mas, sim, que tal Estado tem 

diminuído o seu percentual de participação ou tem aumentado o seu 

percentual. Estamos falando em percentual de participação.   

Saímos de um cenário para entrar em outro.  Há uma 

diferença, que é o caminho para chegarmos a critérios ideais.  

Se houver o acréscimo de 9 milhões, podemos avançar 

8,18% em quem ganha e quem perde permanece com o mesmo valor.  

Isso quer dizer que entramos em 8,18% nessa diferença e que nenhum 

Estado perde. 

Suponhamos que houvesse um acréscimo de 31 milhões. 

Avançaríamos 15% na tabela.  

A proposta da SEAS é avançar na medida em que recursos 

suplementares permitam uma distribuição para que nenhum Estado 

tenha diminuído o seu volume de recursos. Na verdade, vai diminuir 
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o percentual de participação, mas não o volume de recursos que 

recebeu até 1999. 

Eu queria que percebêssemos a diferença simbólica. Se 

formos fazer as contas, o resultado vai ser quase o mesmo. Há uma 

diferença simbólica em dizer que hoje há uma distribuição, que em 

2000 vai haver a mesma distribuição e o que vier a mais, 9 

milhões, vai ser distribuído segundo esse critério. 

Simbolicamente, permaneci com o critério de distribuição e usei 

novos critérios para os recursos adicionais. 

A segunda proposta é: vamos ter novos critérios.  Mas 

só vamos avançar nesses novos critérios na medida em que os 

recursos permitam que não se diminua o percentual de nenhum 

Estado.  

A tabela será praticamente a mesma, mas, 

simbolicamente, estaremos dizendo, na primeira, que a série 

histórica permanece, e, na segunda, estaremos entrando em um novo 

critério de distribuição.  Na verdade, não muda o quadro, mas muda 

simbolicamente.  Entramos o ano 2000 com um novo critério e vamos 

entrar na medida em que não haja nenhum prejuízo para a política 

que está instalada, ou seja, nenhum Estado diminua o seu 

quantitativo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Wanda, significa que em 

Estados que não sofreram perdas a rede histórica é mantida.  

 

WANDA ENGEL ADUAN - Com certeza. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Nessa última frase, você 

fez uma análise nesse sentido.   Isso, para mim, é fundamental.   

Uma coisa é manter-se a estrutura de atendimento, com 

os recursos existentes, mesmo sem aumento.  Se houver ganho, vai 

ser dentro dos critérios e da visão do município. 

Assino embaixo. 

Para quem não teve avanço nesse momento, tenho 

restrições quanto à quebra da rede.  

Como a SEAS, nesse primeiro item, já fala da quebra da 

série histórica, eu queria que isso fosse esclarecido. Esse 

tópico, para mim, é muito importante. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Eu entendi uma quebra da série 

histórica e não quebra da rede.  São dois pontos diferentes. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - A 

Dra. Wanda poderia prestar os esclarecimentos solicitados pelo 

Conselheiro Eduardo.  

A seguir, haverá relato da comissão do CNAS, que deverá 

ser ouvida. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Estamos tratando de critérios de 

distribuição de recursos do Governo Federal para os Governos 

estaduais.  Estamos dizendo, também, que os Estados têm um 

estatuto legal, que são os Conselhos e as Comissões Bipartites, 

para, dentro da autonomia conferida pela LOAS, definir como vai 

ser a distribuição de recursos do Estado para os municípios.  
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A LOAS também permite, e sempre permitiu, que os 

municípios definam a sua rede de serviços. Não é isso que vai 

quebrar a rede histórica. Isso quebra a forma de distribuição dos 

recursos federais para os Estados.  Isso também define que 

qualquer um dos 5.507 municípios podem, de algum forma, receber 

recursos da União, ou seja, não precisa ficar restrito aos 

municípios que até hoje vinham recebendo. 

(Gravação interrompida.) 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - ...o 

CNAS vem discutindo isso há algum tempo.  Eu proporia que fosse 

apenas para questão de esclarecimento. 

Estão inscritos os Conselheiros Eduardo e Tânia. Há 

mais alguém?  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Nesse processo de 

discussões, falou-se em definir por programas. Por programa, 

continuariam os recursos específicos para crianças e idosos. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Essa também seria a minha pergunta. 

Secretária, no início da sua exposição, defendendo a 

proposta da SEAS, a senhora enfatizou o respeito à autonomia do 

município e do Estado no que diz respeito à execução do 

estabelecido na política de Assistência Social. 

É importante que fique bem claro - é esse o 

esclarecimento - que mantemos, no que não temos autonomia, o 

programa de ação continuada, com idoso, criança e PPD para o ano 

2000.  É uma luta para avançar no sentido de que esse recurso vá 

ao município e seja incorporado ao plano e à agenda social - até 
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agora não há nenhum recurso estabelecido para a agenda social - e 

a outras formas de utilização previstas na Política, e isso não 

ocorrerá no ano 2000. 

É importante que fique bastante claro que essa 

autonomia não é condição para fazer isso.  É algo que temos que 

avançar e buscar.  Para mim, isso é série histórica. 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Fizemos todo um trabalho com o MOG 

para quebrar essas fronteiras de zero a seis anos, PPD e idosos. 

Alguém do MOG informou que teríamos alguma faixa, 

porque foi fechado em termos de PPA.  Então, teríamos que manter 

os percentuais no fundo.  Estamos fazendo uma série de estudos 

para ver o grau de liberdade que teríamos para permitir que 

Estados e municípios possam ter mais autonomia nessas faixas. 

Sem entrar em significados, porque série histórica pode 

ter um significado para cada pessoa, a proposta concreta da SEAS 

é, primeiro, definir a existência de novos critérios.  Como isso é 

chamado? Não sei.  Mas que se defina que entraremos o ano 2000 com 

novos critérios. 

Segundo, que esses novos critérios para 2000 ainda 

sejam a proposta da SEAS e que, assim que começar o ano 2000, 

entremos em um processo de aperfeiçoamento desses critérios.  São 

esses os critérios que a SEAS está propondo, com os 

aperfeiçoamentos que serão feitos.   

Terceiro, uma vez definido isso, só utilizaremos na 

medida em que houver recursos financeiros que permitam que nenhum 

Estado perca em montante de recursos. 
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Quarto, que passe a ser função dos Conselhos 

Municipais, através de propostas da Bipartite, definir como seriam 

distribuídos esses recursos para os municípios. Acho que é uma 

redundância. 

Sugerimos que esses critérios definidos pelas 

Bipartites e aprovados ou não pelos Conselhos levem em 

consideração esses estudos, indicadores ou a situação do próprio 

Estado.  Tem que haver uma autonomia dos Estados para definirem a 

alocação dos recursos em termos de municípios. 

Eram esses os esclarecimentos. 

Em 2000, seria essa a proposta da SEAS.  Com os 9 

milhões que já temos, seria este o cenário de distribuição para o 

ano 2000.  Com recursos extras, estaríamos utilizando a mesma 

proposta em termos de distribuição. 

Frisamos uma diferença. A nossa proposta é que se 

comece com a premissa de que os critérios estão sendo mudados, e 

não com a premissa que permanecem os critérios e distribua-se os 

recursos extras.  Nesse sentido, deixo bem clara a proposta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Ângela. 

 

ÂNGELA SILVIA COSTA DE PAULA - Eu gostaria de 

recapitular para que a Secretária me dissesse se estou no caminho 

certo, assim como alguns Conselheiros que não participaram das 

reuniões sobre os critérios de partilha. 

A premissa da proposta da Secretaria seria a quebra da 

série histórica, com o estabelecimento de novos critérios, 
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atribuindo aos Conselhos e às Comissões Bipartites dos Estados a 

missão de eleger as suas prioridades e fazer a alocação pelos 

municípios, naturalmente levando em conta o público-alvo e o 

objetivo da Secretaria. 

Esse caminho é interessante. Acredito que hoje eu tenha 

conseguido amarrar o papel das Comissões, que tanto batalhamos no 

Conselho. Do contrário, as Comissões estariam homologando a série 

histórica.  É essa a idéia? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu não gostaria de me prender a 

termos.  Senão, vamos fazer uma discussão semântica do que é e do 

que não é a série histórica. 

A proposta da SEAS é termos novos critérios de 

distribuição em 2000.  Não nomearemos os antigos.  Diremos que 

haverá novos critérios de distribuição. Segundo, esses critérios 

de distribuição, no ano 2000, são os propostos pela SEAS, oriundos 

de estudos por ela solicitados. Terceiro, que a SEAS reconhece que 

esses estudos têm de ser aperfeiçoados e se compromete, a partir 

do início do ano, a começar a realizar estudos que possam 

aperfeiçoar esses critérios e a fim de que tenhamos efetivamente 

propostas melhores. Esse aperfeiçoamento não se dará só no ano 

2000, porque ao final de 2001 teremos os dados do Censo. Propomos 

critérios que sejam continuamente aperfeiçoados, na medida em que 

novos dados surgirem.  Não estamos propondo que a distribuição 

final de recursos seja um cenário irretocável até o final dos 

tempos. Quarto, que se esclareça que cabe às Comissões Bipartites 

e aos Conselhos fazer a mesma definição com relação aos recursos 

federais e estaduais na sua repartição para os municípios. 
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São esses os pontos básicos, mas há uma observação.   

Avançaremos na medida em que os recursos permitirem que 

nenhum Estado perca em relação aos valores que recebeu em 1999. 

Há um pedido. O primeiro dado da proposta é: 

começaremos os novos critérios. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Bom-dia, Secretária. 

Vou falar em uma linguagem mais popular. 

A senhora disse que os recursos que foram distribuídos 

em 1999 vão ser mantidos.  Pela proposta da SEAS, os critérios 

serão usados só para os ganhos do orçamento do ano 2000, em 

relação ao orçamento de 1999? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Eu diria que o “finalmente” seria 

isso, mas, na verdade, não o é.  

Quando entro com novos critérios, na medida em que 

ninguém perca, inicialmente estou dizendo: há novos critérios.  

Aliás, essa é a proposta da SEAS desde o início.  Vamos entrar com 

novos critérios, na medida em que tenhamos novos recursos que 

permitam que nenhum Estado perca.  Vamos entrar com novos 

critérios, e só vamos entrar um pouquinho na medida em que ganhem 

os que têm de ganhar e não percam os que têm que perder.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Regina. 
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REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - Tenho uma dúvida, quando a 

Secretária diz que nenhum Estado perde. Tudo bem. Vamos ser 

claros. 

Em relação aos municípios, os programas vão ser 

mantidos e a verba vai ser destinada para manter os programas 

históricos também.  

 

WANDA ENGEL ADUAN - Conselheira, a LOAS prevê a 

autonomia de Estados e de municípios.  Eles devem ter uma política 

que atenda às necessidades da sua população. Os Estados têm 

Conselhos e Comissões Bipartites democraticamente escolhidos, com 

representantes de municípios. Cabe a eles fazer isso. Não somos 

nós, SEAS, que estamos dizendo isso nessa proposta.  A LOAS e a 

NOB definem que cabe às Comissões Bipartites terem propostas em 

termos de distribuição dos recursos dos Estados para os municípios 

e que os Conselhos têm que definir a respeito da sua rede. 

Como os Conselhos, espero, têm uma constituição 

absolutamente consciente de que a sua função é fazer o melhor em 

termos de assistência, eles não vão ter nenhum interesse em matar 

as suas próprias redes históricas.  Não somos nós que vamos dizer 

isso.  A LOAS define que são os Conselhos que devem discutir e se 

posicionar com relação a isso.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Há mais algum 

esclarecimento? 

 

WANDA ENGEL ADUAN - Todos estão esclarecidos. 
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TÂNIA MARA GARIB - Eu queria mais um esclarecimento. 

NO documento, há uma proposta da SEAS, uma vez que não 

houve consenso.  Substitui-se essa proposta ou seria uma quarta 

proposta?  Leio essa como uma terceira proposta?  Está certo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A relatora deve 

lembrar que houve uma cisão das propostas um e dois, ou seja, da 

minha com a sua proposta.  

 

WANDA ENGEL ADUAN - Enfim, a proposta da SEAS sempre 

foi essa. Se está com uma redação diferente, essa redação é só 

para esclarecimento.  Sempre foi essa a proposta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Regimentalmente, 

para substituir a proposta da SEAS que está ali - se eu estiver 

errado, o Presidente Gilson pode me corrigir -, deve haver a 

aceitação do grupo de trabalho. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Não houve consenso. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Se não houve 

consenso, a senhora não é mais a relatora.  O Regimento é claro: o 

relator é para apresentar uma proposta, que será votada. 

Estou discutindo com vocês, para chegarmos a um 

denominador comum. Não é tão simples assim. Não vou fazer nada que 

não esteja à luz do Regimento e nem vou induzi-los a fazer isso.  
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A senhora, na qualidade de relatora de um grupo,  

regimentalmente, não pode apresentar três propostas.  

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Onde consta do 

Regimento? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Qualquer 

Conselheiro pode apresentar propostas.   

Vamos ler o inciso II do art. 15. 

“O parecer do Conselheiro Relator deverá constituir-se 

de relatório, fundamentação, conclusão e voto.”’ 

Se a relatora apresentar três propostas, não tem a 

conclusão nem o voto. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Há voto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eduardo, ajude-

me. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Transforme-se as 

proposições em emendas ao relatório. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - É isso que estou 

dizendo. Por isso questionei a apresentação da proposta da SEAS.  

Tem que haver o aval da Comissão ou de qualquer outro Conselheiro. 

É isso que estou dizendo. 

Estou errado, Conselheiro Gilson? 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Conselheiros, tive a 

oportunidade de ser convocado a participar desse grupo de trabalho 

a respeito dos critérios de partilha. O que se pode dizer, como 

aspiração do grupo de trabalho, está sendo hoje trazido pela 

Secretária Wanda e está muito claro nessa tabela.  Não há perdas 

para os Estados.  Esse é um ponto muito importante, porque está, 

de certa forma, manifesto nas três alternativas apresentadas por 

essa decisão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Questão de ordem. 

Acredito que esteja havendo defesa de posição. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - A Comissão tem que 

fazer a exposição. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Não entendo que devamos nos ater 

à semântica da proposta e, sim, entender o espírito das três, que, 

acredito, está consubstanciado na proposta que a SEAS traz.  

Esse é o entendimento que tenho das propostas, que têm 

preocupação com a manutenção dos patamares atuais, aqui 

consagrados. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - É a opinião do 

Conselheiro, que participou do grupo de trabalho. 

Vamos nos ater, agora, ao procedimento.  O meu 

questionamento é sobre o procedimento, à luz do Regimento. 

A SEAS quer substituir um item que está lá por este.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O César acabou de 

dizer que é igual.   

 

CÉSAR GIRALDES - A redação é diferente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Algum Conselheiro 

quer patrocinar essa proposta?  Vou ser mais exato, pois aplico 

integralmente o Regimento. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Eu gostaria. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Por favor, 

subscreva.  

Não podemos ficar discutindo algo que é inexistente.  

Só pode ser existente a partir do momento que a relatora aceitar 

ou que algum Conselheiro subscreva. 

Com a palavra a Conselheira Tânia Garib. 

 

TÂNIA MARA GARIB - É necessário que se faça um 

histórico do grupo de trabalho. 

Em 10 de agosto, foi apresentada a proposta de 

critérios de partilha na reunião do Conselho em que, inclusive, 

foi avaliado o orçamento. 

Propôs-se um grupo de trabalho, composto por três 

Conselheiros, um representante de cada Comissão - Conselheiras 

Fátima, Ângela e eu -, que convidariam a participar deste grupo um 

representante da SEAS e um representante do IPEA.  
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Após a primeira reunião do grupo, julgamos muito 

importante estarem conosco, até porque haviam feito avaliações 

mais profundas sobre o tema, os Conselheiros Gilson Dayrell e 

Eduardo Barbosa, que enriqueceram com mais dados essa nossa 

discussão. 

Depois dessa reunião, o grupo deliberou por encaminhar 

à SEAS uma série de itens, pois seria importante incluí-los num 

estudo de critérios de partilha, uma vez que estávamos marcando a 

história da Assistência Social, fazendo o segundo critério de 

partilha - o que está aí não podemos dizer que foi construído como 

critério de partilha e, sim, por aproximações de políticos e 

prefeitos que iam à LBA e conquistavam os recursos. Este é um 

momento histórico para o país, na nossa visão, por haver 

efetivamente um critério de partilha na Assistência Social.  

Pedimos, enfaticamente, que os itens colocados por nós 

- que constam da proposta e continuamos recomendando - fossem 

encaminhados até o dia 21 ou 22, porque a urgência e a pressa não 

eram só nossa, mas, fundamentalmente, da SEAS, no sentido de ter 

que encaminhar, até o dia 31 de agosto, uma proposta orçamentária. 

Se esse estudo estivesse acabado, com certeza seria encaminhado 

com a aprovação ou com a proposta do grupo de trabalho. 

A SEAS não teve condições de encaminhar todos os dados 

solicitados por nós e encaminhou alguns. Nesse processo, houve um 

equívoco, e é importante que fique claro. O Conselho não faz 

proposta de critérios de partilha. Quem faz a proposta, conforme 

definição da LOAS e da NOB, é o órgão gestor. Sugerimos itens a 

serem acrescidos. 
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Enfim, alegou-se que não seria possível entregar todos 

os dados ao grupo de trabalho e também fomos informados de que a 

proposta encaminhada ao Congresso aplicava o método. Na análise da 

proposta, verificamos que não havia método ou alguma outra coisa 

nova.  Tratava-se do orçamento do Fundo Nacional de Assistência 

Social. 

Nós nos reunimos por mais duas vezes, e o grupo não 

chegou a um consenso de uma única proposta para essa situação.  

Pelo fato de o assunto ter que ser resolvido - a NOB falava em 30 

dias para apresentação de uma proposta e o CNAS deu 30 dias e, 

depois, mais 60 -, precisamos, então, resolver essa situação. 

Ontem, o grupo de trabalho decidiu colocar no relatório 

o encaminhamento... 

(Gravação interrompida.) 

TÂNIA MARA GARIB - ...e a segunda proposta, hoje pela 

manhã, foi retirada e foi feita a seguinte alteração de redação na 

primeira: “Manter o repasse regular e sistemático dos recursos 

destinados ao serviço de ação continuada, sem perdas para nenhum 

Estado, e o excedente de recursos nesses serviços, aprovado no 

orçamento/2000, deve ser distribuído entre os Estados, conforme 

decisão da SEAS.” 

Acredito que estejamos caminhando para uma única coisa. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Por favor, 

repita, Conselheira.  

 

TÂNIA MARA GARIB - “Manter o repasse regular e 

sistemático dos recursos destinados ao serviço de ação continuada, 
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sem perdas para nenhum Estado, e o excedente de recursos nesses 

serviços, aprovado no orçamento/2000, deve ser distribuído entre 

os Estados, conforme decisão da SEAS.” 

Por favor, onde estava escrito “conforme método 

apresentado” mudem para “conforme decisão da SEAS”.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A SEAS vai 

decidir.  

 

TÂNIA MARA GARIB - A segunda proposta, hoje pela manhã, 

foi retirada e a proposta três foi substituída pela que já foi 

lida.  

A primeira proposta é a que foi lida agora.  

A segunda proposta passa a ser a da SEAS, com a redação 

feita hoje.  

Temos duas propostas.  

Eu gostaria, Sr. Presidente, que abríssemos a 

discussão. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vamos fazer tudo 

conforme manda o Regimento. 

Neste exato momento, precisamos das duas propostas. 

O parecer da senhora é pela proposta n.º 1, com a 

correção, e a proposta n.º 2 é do Conselheiro Emerson, que 

encampou a nova proposta da SEAS.  

São essas as duas propostas que temos. 
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TÂNIA MARA GARIB - Presidente, as duas propostas dizem 

a mesma coisa. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - É a discussão que 

vai mostrar isso. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Vou acabar de ler o relatório. 

“Reiteram os Conselheiros desse grupo de trabalho que 

durante o ano 2000 a SEAS deve realizar novos estudos para a 

proposta de repartição de recursos apresentada ao CNAS, envolvendo 

na análise e na nova proposta, além do estabelecido no art. 18, 

inciso IX, os seguintes pontos: definir a população brasileira 

destinatária; identificar, dentro da população, o número de 

pessoas existente nos segmentos; localizar os destinatários da 

Assistência Social nos municípios; considerando a tabela atual de 

valores para atendimento, definir o valor médio financiado para as 

ações; calcular os recursos necessários para a Assistência Social, 

considerando o segmento e valor médio; distribuir, nos municípios, 

a população destinatária da Assistência Social, os recursos médios 

necessários e os recursos atuais. 

O grupo sugere que, considerando o co-financiamento, 

deve haver uma ampla discussão com os governos  estaduais e estes, 

com os municipais, sobre as suas participações no financiamento da 

Assistência Social e somente após definir os percentuais para 

Estados e municípios.  

Absteve-se de opinar por uma das propostas ou 

apresentar outra proposta a Conselheira Ângela Sílvia Costa de 

Paula.” 
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Esta é a síntese do relatório, Srs. Conselheiros, que 

agora se submete à discussão.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Pedi para 

corrigir a proposta n.º 1 e grampear com a proposta n.º 2, para 

distribuir aos Conselheiros. 

Com base no art. 15, inciso IV, está aberta a 

discussão. 

Pela ordem de inscrição, a Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Parabenizo a SEAS 

por ter ampliado. Se formos ler a proposta de ontem e a de hoje, 

veremos que a atual está mais ampla.  A proposta de ontem cerceava 

muito. 

Modifiquei a minha proposta, considerando que para  

esse segundo momento, o da complementação orçamentária, fosse 9, 

50, 60 ou 70, teria que haver critérios estabelecidos, que seriam 

os que a SEAS determinasse como sendo os critérios justos.  Ou 

seja, o CNAS estaria passando para a SEAS o poder de decidir os 

critérios que utilizaria para a complementação orçamentária. 

Na própria proposta da SEAS, existem algumas 

divergência.   

Mantém-se a série histórica.  A série histórica, 

vigente até 1999, não será mais utilizada.  Aí entra a discussão 

de série histórica.  Eu até proporia que a SEAS retirasse essa 

expressão. Séries históricas, utilizada pelos movimentos populares 

e pelo Governo, são as entidades; no caso da Saúde, os hospitais. 
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Enfim, são os que prestam serviço, é a rede.   Essa é a série 

histórica. 

Poder-se-ia dizer “o orçamento historicamente aplicado 

na Assistência Social”. Série histórica não é um termo que 

utilizemos. 

Depois, diz que a aplicação será feita dos novos 

critérios, não só na questão do novo orçamento, como era a posição 

da SEAS, mas do orçamento total.  Eu, por exemplo, jamais poderia 

votar nessa proposta, porque estive em oficinas, conferências e 

reuniões com a sociedade civil, com Estados e municípios, para 

discutir outros assuntos, mas sempre se tratava dos novos 

critérios de repasse de recursos. Inclusive estive na reunião do 

Fonseas, e ninguém achou que esses critérios deveriam ser 

adotados, porque diminuiria o montante recebido em 1999. Mas 

ninguém disse que se não houvesse diminuição esses critérios não 

deveriam ser adotados. Então, estou me baseando não em uma posição 

individual minha, mas no resultado de todas as discussões que ouvi 

de Estados, municípios e sociedade civil. 

O próprio critério da SEAS se baseou no estudo do IPEA. 

Não podemos tirar o nome do IPEA da história. Sobre esse estudo, 

os Conselheiros, com destaque o Conselheiro Gilson, fizeram 

análises e encontram imprecisões, com as quais o próprio IPEA 

concordou. 

Eu faria um apelo à SEAS, em primeiro lugar, e aos 

nossos Conselheiros, em segundo lugar.  É um apelo honesto e 

fraterno.  Que os Conselheiros pensem bem no que estão votando. Se 

votarmos aqui e apoiarmos os critérios que a SEAS está dizendo que 

é dela, e que foram baseados em um estudo do IPEA, estaríamos 
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negando tudo o que já foi dito pela sociedade e, inclusive, por 

nós, nas conferências.  

Não podemos adotar critérios gradativos.  Todo critério 

é gradativo. Qualquer critério será gradativo, estará sujeito a 

mudanças e aprofundamentos.  Só que esse critério, antes de ser 

utilizado, já precisava ser aprofundado. Nesse ponto, concordo 

plenamente com a Secretaria e sempre foi esse o pronunciamento 

mesmo em outras gestões do CNAS. Os critérios utilizados não 

condiziam com a realidade, nem com a posição dos Estados e dos 

municípios, e, por isso, deveríamos modificá-los. 

Em uma reunião, o IPEA disse que fora feito um estudo à 

queima-roupa, às pressas, em quinze dias, depois em um mês.   

Existe um dado positivo: a SEAS estava querendo um critério.  Só 

que não podemos modificar as questões, já que sabemos que há erros 

nesses critérios adotados.  

Quanto às outras questões, para mim não há problema.  

São Comissões Intergestoras e quem vai discutir as redes são os 

municípios.   Ninguém discute esses pontos.  Eles estão na lei, na 

Política, na NOB e nas discussões que temos feito.  

Vamos tratar do cerne da questão: aprovamos os 

critérios que já desaprovamos no Brasil inteiro ou vamos dizer que 

sejam aplicados de forma a que os Estados não percam e que cabe à 

SEAS, pela confiança que nela depositamos, utilizar os critérios 

que achar conveniente em relação ao dinheiro que foi conseguido 

para municípios e Estados, devido à mobilização da sociedade 

civil?  

Esse é o ponto que deve ser discutido e existe uma 

divergência, sim, porque utiliza os critérios do IPEA e a posição 
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do grupo de trabalho é no sentido de que não se utilize os 

critérios do IPEA, mas que se dê à SEAS autonomia para utilizar, 

na complementação orçamentária, os critérios que considerar 

justos.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Farei uma ponderação, 

após ouvir a Secretária e a Tânia.  

Parece-me que, em nosso debate, estamos tratando de 

duas coisas.  Há uma questão de fundo, que é competência do CNAS, 

que é votar os critérios de partilha. Esses critérios de partilha 

não estão explicitados.  Esses critérios foram explicitados em 

agosto.  Se fôssemos votar os critérios de partilha, teríamos que 

dizer quais são. 

Essa é uma discussão. 

A outra discussão é conjuntural.  Temos que executar o 

orçamento 2000. Como a SEAS vai fazer a distribuição de recursos 

para 2000? No fundo, estamos discutindo o orçamento e estão 

subentendidos os critérios.  

Deveríamos tomar cuidado nesse encaminhamento.  A 

competência do CNAS é aprovar critérios de partilha.  Deveríamos 

separar os assuntos. 

A SEAS está apresentando uma proposta e garante que não 

haverá perdas. Se formos discutir a questão conjuntural, essa 

situação de 8% não está sendo igual para todos os Estados.  Em 



 57 de 155 

alguns Estados, dá mais de 8%. Se formos entrar no detalhe dos 

números, o que não é o caso, daria margem à discussão. 

Há um cruzamento e eu não gostaria de aprovar essa 

proposta e, por conseqüência, estar aprovando critérios de 

partilha, sem estarem explicitados. 

Se formos discutir a distribuição dos recursos para o 

ano 2000, eu endossaria o encaminhamento.  Se formos discutir 

critérios de partilha, tem de haver debate.   

A minha proposta é no sentido de que há divergência no 

primeiro ponto da proposta da SEAS, quando diz que “a SEAS 

distribuirá, no ano 2000, conforme os novos critérios propostos 

pela SEAS”.  Então, temos que aprovar os novos critérios, em 

primeiro lugar, para depois aprovar a distribuição. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Emerson. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Pelo que entendi da 

exposição da Conselheira Fátima, ela é contra a quebra da série 

histórica e gostaria de argumentar, falando de como se formou essa 

série.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Quando um 

Conselheiro citar o outro, a Presidência dará direito de resposta. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Essa série histórica, a 

meu ver, formou-se de modo absolutamente aleatório. Cada Estado, 

de acordo com o poder político, credenciava “x” entidades, que 
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recebiam recursos do Conselho Nacional de Assistência Social.  

Isso trouxe distorções terríveis, injustiça clamorosas, 

evidenciadas pelo Conselho.  É inaceitável, por exemplo, que o 

Paraná receba 24 milhões e a Bahia, 16 milhões, ou que Estados do 

Sul e do Sudeste sejam privilegiados.  

A SEAS, em boa hora, manda fazer um levantamento e, 

claro, tem a convicção absoluta de que esse estudo não é perfeito, 

mas pelo menos dá um norte.  Pergunta-se: onde estão os mais 

carentes e onde estão os pobres?  A partir daí, procura-se fazer 

uma distribuição mais justa. 

Acresço à argumentação de que houve preocupação, por 

parte da SEAS e do Conselho Nacional de Assistência Social, de não 

prejudicar nenhum Estado. Nenhum Estado está sofrendo qualquer 

perda.  Então, serão mantidos os recursos dos Estados.  Os 

acréscimos orçamentários serão distribuídos de acordo com as 

recomendações da SEAS. Os resultados são os mesmos, mas a lógica é 

diferente.   

Remete-se ao Estado a manutenção ou não da série 

histórica, o que, realmente, depende de cada Estado.  A SEAS não 

vai impor, mas sugerir ao Estado, que seguirá ou não a 

recomendação. Se quiser, pode manter a rede histórica.   

É importante que fique bem claro que estamos caminhando 

no sentido de liquidar a rede histórica. Concretamente, estamos 

dando um passo seguro no sentido da não observância da rede 

histórica. Os Estados têm essa possibilidade concreta.  Depende, 

evidentemente, da Comissão Bipartite e dos Conselhos Municipais a 

manutenção ou não da série histórica.  

É um enorme avanço, porque corrige uma injustiça. 
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Era essa a intervenção que eu gostaria de fazer.  

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Eduardo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - A Conselheira Rosângela 

levantou uma questão muito oportuna e, com esse pensamento, 

poderíamos evoluir e resolver alguns impasses no que se refere à 

definição do orçamento de 2000 e talvez criando espaço para 

discutir, com bastante serenidade e em definitivo, os critérios de 

partilha. 

Houve uma evolução, sim, desde o momento em que foi 

apresentado até este momento. 

Não vou tratar, em nenhum momento, de guerra fiscal 

entre os Estados.  

Estamos falando de 332 milhões e não de 500 milhões ou 

de 1 bilhão, que talvez atendesse a todo o nível de pobreza do 

país.  Estamos falando de migalhas.  Se começarmos a falar da 

guerra entre os Estados, será muito ruim para o CNAS discutir a 

esse nível.  Há um contingente da população brasileira esperando 

ações de assistência e é esse o caminho que devemos perseguir. 

Quando a SEAS apresenta essa proposição para o ano 

2000, percebemos uma grande evolução.  Garantimos que não haja 

perdas nos Estados e há sinalização de avanços, com critério 

previamente esboçado.   Dentro de alguns meses, talvez pudéssemos 

aprovar um critério definitivo, com todas as discussões que se 

fizerem necessárias.  
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Vou fazer a defesa do usuário. Até este momento 

defendemos que não houvesse perda para os Estados. Se estamos 

falando de um mesmo orçamento para a grande maioria dos Estados e 

damos a chance de haver a redistribuição de recursos entre os 

municípios, sendo os mesmos recursos, não seria lesado um 

município em detrimento do outro, mas, sim, o usuário que está 

sendo atendido.  Eu não gostaria que esse risco ocorresse como uma 

deliberação da própria SEAS e do CNAS.   

Se um Estado vai receber 40 e vai estar redistribuindo 

esses 40 com uma outra visão, o usuário que está sendo atendido 

será lesado.   

Secretária, como o segundo item trata dos critérios 

gradativos, pensados de forma serena, não deveríamos deixar que o 

usuário sofresse riscos nesse processo, e isso poderia ocorrer.  

No ano 2000 haverá eleições municipais e isso 

influencia a definição de alocação de recursos para municípios e 

eleição de prefeitos. Isso deveria ser ponderado no que se refere 

ao enfoque do usuário que está em atendimento, para que amanhã, na 

qualidade de Governo Federal, não tenhamos que dar algum tipo de 

resposta a usuários que estão em atendimento. 

Estou disposto a votar, mas gostaria de pensar, pelo 

menos, nesse usuário, que pode ser lesado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Conselheiros, inicio a minha 

intervenção lembrando que este Conselho tem procurado, em suas 
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decisões mais recentes, buscar consenso.  Esse é um ponto 

fundamental.  Caso contrário, não vamos conseguir avançar. 

Foi tudo muito bem sintetizado aqui e as dificuldades 

foram claramente definidas pelos Conselheiros Fátima, Rosângela, 

Emerson e Eduardo Barbosa. 

Acredito que a tarefa que temos é buscar uma solução 

que resuma esses consensos que queremos atingir. 

Farei uma primeira consideração a respeito do que foi 

dito pela Conselheira Fátima, ao falar de série histórica. No 

terceiro item apresentado pela SEAS, quando diz que caberá às 

Comissões Intergestoras Bipartites propor aos Conselhos a forma de 

repartição dos recursos federais, a SEAS está admitindo que vindo 

essa proposta da base, a mesma seria atendida. Ora, se a base 

propuser a manutenção da série histórica, ela cumpriria.  É óbvio.  

A série histórica fica aparentemente em contradição com a 

formulação do item três.  Isso não é verdade, porque pode vir a 

ocorrer. 

A ponderação da Conselheira Fátima está extremamente 

coerente com o item 3.  Se o Estado propuser a manutenção, a SEAS 

cumprirá, conforme escreveu aqui. 

Precisaríamos, talvez, consultar a SEAS se essa 

expressão “a série histórica vigente” não será mais utilizada, 

conforme proposta da Conselheira Fátima. 

A Conselheira Rosângela falou com muita propriedade que 

o Conselho delibera sobre critérios.  Como muito bem disse o 

Conselheiro Eduardo, estamos com a emergência, que é o ano 2000, e 

um critério que aqui está esboçado, para a distribuição de 

recursos.  Na realidade, não temos um critério definitivo, mas um 
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critério esboçado para o ano 2000, com o compromisso da SEAS, no 

item 4, de aperfeiçoar esse critério.  Portanto, a própria SEAS 

considera que esse não é um critério definitivo. 

O item 1 está um pouco em conflito com o próprio item 4 

da proposta.   

Então, esse é o critério esboçado, não é um critério 

definitivo no entendimento da própria SEAS. 

A minha proposta é que, no item 2, seja acrescida uma 

vírgula depois de “1999”, para escrevermos “conforme tabela anexa 

proposta pela SEAS”.  Isso garante, para nós, que os recursos para 

os Estados não terão perdas.  Fizemos isso com a Norma Operacional 

Básica quando anexamos os documentos da série histórica e 

garantimos que não haveria perdas.  Com isso, amarramos todas as 

questões e a proposta pode sofrer essas pequenas alterações, para 

atender ao que pretendemos. 

Portanto, a minha sugestão seria ficarmos com a 

proposta da SEAS, com algumas alterações.  Primeiro, retirar a 

série histórica, da forma como está colocada, ou escrever que a 

série histórica poderá ser utilizada ou não. Acredito que é melhor 

retirar.  Segundo, acrescentar que os critérios estão esboçados 

para o orçamento do ano 2000 e que aceitaríamos, e no item 4 

aprovaríamos os critérios definitivos quando vierem. 

Seria esse o resumo que entendi dos debates e de todas 

as tramitações do grupo de trabalho, do qual tive a honra de 

participar na qualidade de convidado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheira 

Tânia, foi possível anotar as sugestões? 
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Com a palavra o Conselheiro Carlos Ajur. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Sr. Presidente, o consenso 

já aconteceu a partir do momento em que este Conselho votou e 

aprovou o orçamento, sem conhecer os critérios de partilha para o 

ano 2000. 

Discutir critérios de partilha, em cima do que não 

existe, que é dinheiro, recursos, fica difícil.   

Eu, representante de usuários, fico extremamente 

satisfeito a partir do momento em que, nas duas propostas, há 

garantia de que não haverá perdas para os Estados no ano 2000. 

No ano 2000, antes de analisarmos o orçamento de 2001, 

seria interessante discutirmos os critérios.  Para discutir 

critérios, devemos ter dinheiro.   Caso contrário, só se forem 

critérios para aumentar a pobreza, porque, para solução, não há 

condições. 

Na qualidade de representante de usuário, fico 

satisfeito por saber que não haverá perdas.  Agora, ganhos, eu já 

sabia, a partir do momento em que este Conselho aprovou o 

orçamento. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Leovane. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Bom-dia a todos. 

Essa discussão é fruto da nossa dificuldade em 

trabalhar com mais clareza em relação à forma de encaminhar essa 

questão, ou seja, do que é e como devemos trabalhar com o 
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orçamento.  Ela vem em termos da nossa dificuldade de não ter 

conseguido acabar a discussão sobre critérios de partilha. 

Nós nos debruçamos sobre essa questão durante quatro 

meses e hoje estamos num impasse. Há Estados que vão permanecer 

com os mesmos recursos. Se há um bolo de 9 milhões para ser 

dividido e Minas poderia ganhar mais um milhão, quinhentos mil ou 

duzentos mil, e não vai receber porque estou utilizando um 

critério de partilha que não está terminado, não estou perdendo 

recursos?  De certa forma, estou perdendo recursos porque poderia 

estar discutindo a ampliação do serviço, mas não vou receber uma 

suplementação, que o orçamento global está propiciando.  

Estou citando um exemplo, pois as pessoas dizem que não 

existem perdas.  Não existem perdas com o que está colocado hoje.  

Estamos discutindo o aumento do orçamento. De certa forma, ao ver 

que há um orçamento global que é maior, em meu Estado eu ficarei 

com a expectativa de ampliar os meus serviços. 

Estamos discutindo a ampliação do orçamento em 10 

milhões e a melhor forma de fazer isso.  Sabemos que, nesses 

quatro meses em que trabalhamos com esse tema, não o concluímos.  

Vamos colocar algum tipo de critério para que esses 9 milhões 

sejam distribuídos e alguns Estados permaneçam com os mesmos 

recursos de 1999 e outros com a possibilidade de ampliar os seus 

serviços, como os que estão recebendo os 9 milhões. As pessoas 

tomaram ciência dessa proposta de critério de partilha e viram, 

num primeiro momento, que alguns Estados iriam perder mesmo.   Por 

exemplo, o orçamento de 40 milhões seria diminuído para 20, para 

30.  Realmente, iriam perder.   
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Ao mesmo tempo, sabemos que os projetos na Assistência 

Social têm de ser ampliados, e ampliados em todos os Estados. Já 

que estamos discutindo ampliação para alguns Estados mais pobres, 

e uma vez que a forma de partilha, historicamente, sempre foi 

feita de outra forma, sugiro que se adotem critérios corretos.  

Neste momento temos um problema muito difícil.   

Quanto ao melhor caminho para esses 9 milhões, eu, 

particularmente, não tenho clareza.  Por exemplo, em alguns 

Estados há luta das pessoas para ampliar os recursos públicos para 

fazer atendimento.   

Estamos vivendo um impasse porque não recebemos de 

forma concreta todas as indagações que fizemos, a fim de que hoje 

tivéssemos a clareza do caminho a seguir com esses 9 milhões que 

vêm por aí. 

Se o orçamento permanecer do jeito que está, ninguém 

ganha e recebe o que tem hoje como rede histórica. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro César. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Inicialmente eu queria reforçar 

as palavras do Deputado Eduardo. 

Nós, Conselhos, Fóruns e SEAS, avançamos muito desde a 

reunião em que o IPEA apresentou os critérios. Esse avanço se 

reflete no fato de nenhum Estado perder nada em termos dos 

recursos e outros começarem a ganhar.  Era essa a preocupação 

principal. 
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Eu queria dizer para a Conselheira Fátima que essa foi 

uma posição consensual do Fonseas.  O Fonseas fechou questão que 

nenhum Estado poderia perder nada nessa redistribuição de 

recursos. 

Nesta semana, tive conhecimento de dados da Pesquisa 

Nacional de Amostra por Domicílio - PNAD, que mostram que, graças 

a Deus, se começa a fazer uma nova distribuição de renda neste 

país. A última pesquisa mostrou que os 10% mais ricos do país 

perderam renda e os 10% mais pobres do país ganharam alguma coisa 

em termos de renda. 

Este Conselho e a SEAS está dando uma pequena 

contribuições, pois melhora a redistribuição dos recursos na área 

da Assistência Social. 

Eu queria deixar algumas sugestões. 

Quanto ao percentual de alocação de recursos, na hora 

em que se colocou 8,18% para todos que perderam, vejo que estamos 

tratando igualmente os desiguais. Não estou defendendo a situação 

do Maranhão ou sendo corporativista, porque em situação pior estão 

a Bahia, Alagoas e Paraíba.  Tem que ser um percentual 

diferenciado, tratando desigualmente os desiguais.  

Tenho certeza de que alguns Estados que estão no limiar 

poderiam ter um percentual menor e Estados que estão em uma 

posição de perdedores passariam a ganhar.  Espírito Santo e Pará, 

se não me engano, estão no limite. Então, eles passariam a ganhar. 

Nesses novos estudos que a SEAS vai fazer quanto aos 

novos critérios deve ser analisada uma forma de que o tratamento 

não seja igualitário para situações desiguais. 
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Falou-se muito da quebra da série histórica. Na 

realidade, está se quebrando um processo histórico. Como disse a 

Conselheira Ângela, só isso já justifica a participação da CIT, 

das CIBs e dos Conselhos Estaduais.  Se fôssemos manter o processo 

anterior, não precisaríamos da CIT, das CIBs ou dos Conselhos.  Os 

Estados vão definir, internamente, como vão ser destinados os 

recursos. Há uma posição da CIB, no Maranhão, no sentido de, 

havendo recursos novos, incluir os municípios que estão excluídos, 

principalmente municípios novos.  Temos não só exclusão social, 

como também exclusão de municípios. Então, recursos novos que 

chegarem ao Maranhão contemplarão municípios que não participam da 

rede.  Eles seriam incluídos na rede. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Permita-me um aparte.   

Você está falando de acréscimo. Estou totalmente de 

acordo. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - A CIB, no Estado do Maranhão, 

decidiu que recursos novos serão colocados em municípios que não 

participem de forma nenhuma, sem que haja perdas. Inclusive, vamos 

utilizar os critérios que estão sendo discutidos aqui para 2000. 

Como a Rosângela já disse, a partir de 2000 esses 

critérios têm que sofrer modificação. 

Sobre o planejamento estratégico, devemos ter um estudo 

prospectivo.  Os próprios indicadores sociais vão mudando com o 

tempo. O próprio estudo do IPEA vai mudar a partir dos dados do 

Censo de 2001 e a partir da própria PNAD. Os critérios têm que ser 

mudados e devemos ter uma visão prospectiva e não anualizada.   
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Concordo plenamente com a proposta, com a sugestão de 

que sejam incluídos percentuais diferenciados para atender a 

situações diferenciadas a partir do próximo ano. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Eu queria fazer uma 

complementação à proposta do Gilson, para construirmos um 

consenso. 

Além dessas duas propostas de reformulação que o Gilson 

apresentou em relação aos itens 1 e 2 da proposta da SEAS... 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Conselheira, no item 4 há uma 

sugestão da própria SEAS de substituir “aprofundamento” por 

“aperfeiçoamento”. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Além dessas propostas, 

entendo que poderíamos incluir um quinto item, dando um prazo, 

coletivamente, para aprovação dos critérios de partilha.  Dessa 

forma, fecharíamos os critérios.  

Poderíamos encaminhar dessa forma para o ano 2000 e dar 

um prazo para os critérios de partilha serem aprimorados e 

construídos pelo colegiado.   

Minha proposta era para complementar esse ponto. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não há mais 

Conselheiros inscritos. 
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A Presidência quer fazer uma sugestão ao Conselho.   

 

TÂNIA MARA GARIB - No item 4 da proposta, está dito: A 

SEAS providenciará, no primeiro semestre do ano 2000, 

aperfeiçoamento dos estudos. Não poderíamos julgar. 

 

ROSÂNGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ - Concordo com a 

observação da Conselheira Tânia. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A Conselheira 

Tânia já está com todos os subsídios que foram externados pelos 

Conselheiros.  

O Presidente solicita à Relatora, ao Conselheiro 

Eduardo Barbosa, ao Conselheiro Gilson e à Secretária Wanda que, 

se possível, no intervalo do almoço, concluam um texto e o tragam 

ao plenário na parte da tarde. 

A reunião será suspensa agora e retomada às 14 horas, 

com o parecer da Conselheira Tânia, com subsídios dos Conselheiros 

Eduardo Barbosa e Gilson e da Secretária Wanda Engel. 

Está suspensa a reunião. 

 

 

 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Declaro reaberta 

a sessão. 

 Com a palavra, com base no art. 15, § 3º, do Regimento 

Interno, a Conselheira Tânia Garib. 
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 TÂNIA MARA GARIB - Com o encaminhamento feito pela 

manhã, distribuímos aos senhores conselheiros proposta 

considerando todas as proposições apresentadas pela manhã. 

 Passo a ler a proposta. 

 Proposta Reformulada 

1. A SEAS distribuirá os recursos dos Serviços de Ação 

Continuada - SAC, conforme os novos critérios propostos pela SEAS 

ao CNAS, para o ano 2000. 

2. A aplicação dos novos critérios será feita 

gradativamente, de forma que, no ano 2000, se avançará na medida 

da existência de provisão orçamentária que possibilite, 

concomitantemente, que nenhum Estado diminua o montante recebido 

em 1999, conforme exemplo em tabela anexa. 

3. Caberá às Comissões Intergestoras Bipartites propor 

aos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social a forma 

de repartição, entre os municípios, dos recursos federais e 

estaduais destinados ao SAC no âmbito de cada Estado, tendo como 

referenciais o estudo apresentado pela SEAS ao CNAS, aplicado por 

município; as metas pactuadas na Agenda Social e outros critérios 

baseados em indicadores sociais aplicáveis à realidade de cada 

Estado, observando-se o estabelecido no capítulo V, inciso 1.2, da 

Norma Operacional Básica/99. 

4. A SEAS providenciará, no primeiro semestre do ano 

2000, o aperfeiçoamento dos estudos, a fim de que, na discussão 

sobre os critérios de distribuição de recursos para o orçamento do 

ano 2001, novos subsídios sejam acrescentados,  possibilitando uma 
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repartição cada vez mais equânime dos recursos federais, estaduais 

e municipais. 

5. O Conselho Nacional de Assistência Social terá o 

prazo até julho de 2000 para aprovação dos novos critérios para o 

ano 2001. 

 Sr. Presidente, eu queria ler o que diz a NOB no 

Capítulo V, inciso I.2. 

 “Considerando o caráter permanente e continuado desses 

serviços, os recursos para o seu financiamento serão transferidos 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, respeitada a 

condição de gestão em que estiverem enquadrados, de maneira 

regular e automática, a partir da transferência de recursos do 

Fundo Nacional para os fundos estaduais, do Distrito Federal e dos 

municípios. 

 O critério considerado para definição do valor a ser 

transferido é a série histórica de despesas, contendo como 

referência os valores alocados pelo Fundo Nacional de Assistência 

Social para o financiamento de serviços assistenciais no ano de 

1998. 

 Os recursos serão transferidos em duodécimos, segundo 

os valores previstos para o ano.   

 Os gestores estaduais e municipais terão autonomia para 

aplicação dos recursos, segundo sua realidade local e prioridades 

estabelecidas nos respectivos planos de assistência social 

aprovados, desde que atendem aos destinatários da Política nas 

respectivas redes já existentes, e desde que a qualidade do 

atendimento seja compatível com as diretrizes desta NOB.” 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Peço minha 

inscrição. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Inscrição para 

quê?  Agora estamos cumprindo o Regimento.  

 Conselheira Tânia, este é o parecer de V.Sa.? 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Este é o parecer. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Srs. 

Conselheiros, temos o parecer da Conselheira Tânia, intitulado 

“Proposta reformulada”. 

 Algum outro conselheiro tem proposta? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Tem a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Minha proposta 

tem pequenas alterações. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A proposta de 

V.Sa. é a proposta nº 2? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sr. Presidente, 

foi feita uma discussão pela manhã e chegou-se a uma proposta que 

será discutida pela Conselho, para ver se necessita de algum 
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adendo ou precisa de mais alguma modificação.  É para isso que se 

abre a discussão.  Eu tenho adendos à proposta.  E isso é 

democraticamente... 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Não estamos 

falando de democracia.  Somos tão democratas quanto V.Sa.  

 Estamos cumprindo o Regimento, mais precisamente o art. 

15, § 3º.  A eminente relatora proferiu seu parecer. Neste 

parecer, está a conclusão a que chegamos pela manhã:  ela iria 

proferir o parecer.  Proferido o parecer da nobre relatora, V.Sa. 

pode apresentar outra proposta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho outra 

proposta. 

 

 PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Tem a palavra a 

Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou ler a outra 

proposta. 

 1. A SEAS distribuirá os recursos dos Serviços de Ação 

Continuada - SAC, conforme os novos critérios propostos pela 

mesma. 

2. A aplicação dos novos critérios da SEAS será feita 

gradativamente, de forma que, no ano 2000, se avançará na medida 

da existência de provisão orçamentária que possibilite, 

concomitantemente, que nenhum Estado diminua o montante recebido 

em 1999, conforme exemplo em tabela anexa. 
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3. Caberá às Comissões Intergestoras Bipartite propor 

aos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social a forma 

de repartição, entre os municípios, dos recursos federais e 

estaduais destinados ao SAC no âmbito de cada Estado, tendo como 

referenciais o estudo apresentado pela SEAS, aplicado por 

município, as metas pactuadas na Agenda Social e outros critérios 

baseados em indicadores sociais aplicáveis à realidade de cada 

Estado, observando-se o estabelecido no capítulo V, inciso 1.2, da 

Norma Operacional Básica/99. 

4. A SEAS providenciará, no primeiro semestre do ano 

2000, o aperfeiçoamento dos estudos, a fim de que, na discussão 

sobre os critérios de distribuição de recursos para o orçamento do 

ano 2001, novos subsídios sejam acrescentados,  possibilitando uma 

repartição cada vez mais equânime dos recursos federais, estaduais 

e municipais. 

5. O Conselho Nacional de Assistência Social terá o 

prazo até julho de 2000 para aprovação dos novos critérios para o 

ano 2001, que devem ser apresentados pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social. 

Tenho agora o direito de justificar minha proposta. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vou pedir à 

secretária que tire cópia da sua proposta e distribua aos 

Conselheiros. 

Enquanto aguardamos a cópia da proposta nº 2, quero 

fazer a apresentação do novo membro do CNAS, a quem peço desculpas 

por não tê-lo apresentado pela amanhã, quando abrimos a reunião. 
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O Conselheiro Eugênio é o mais novo representante do 

Ministério do Orçamento e Gestão no nosso Conselho.  Seja V.Sa. 

bem-vindo a este Conselho. 

Concedo a palavra ao Conselheiro Eduardo. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Aproveito a presença do 

Conselheiro que representa o Ministério do Orçamento e Gestão para 

falar-lhe de uma pendência em relação a pagamentos de serviços 

assistenciais do resto de 1998.  O próprio Ministério fez uma 

proposta de suplementação orçamentária para cobertura dos 

pagamentos não efetuados.  Isso se encontra no MOG há alguns 

meses, desde agosto, e até hoje não foi encaminhado ao Congresso 

para votação.  A secretaria tem se visto em apuros na tentativa de 

justificar a toda rede o não-pagamento, sendo que ela já solicitou 

a suplementação e esta não foi efetuada.  Já estamos no final do 

exercício e queremos saber como isso ficaria. 

 

EUGÊNIO GUILHERME HIMMEN - Eu não sei como está. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Há alguma forma de fazer 

uma consulta urgência urgentíssima sobre isso, para termos ciência 

do caso? 

 

EUGÊNIO GUILHERME HIMMEN - Eu posso olhar. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Fátima para proceder à leitura da sua proposta. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Peço desculpas 

aos Conselheiros, mas para ler mais rapidamente minha proposta, 

terminei cortando a expressão “ano 2000” da minha proposta, que 

não era para cortar.  Por isso, passo a ler novamente a proposta. 

1. A SEAS distribuirá os recursos dos Serviços de Ação 

Continuada - SAC, conforme os novos critérios propostos pela 

mesma, para o ano 2000. 

2. A aplicação dos novos critérios da SEAS será feita 

gradativamente, de forma que, no ano 2000, se avançará na medida 

da existência de provisão orçamentária que possibilite, 

concomitantemente, que nenhum Estado diminua o montante recebido 

em 1999, conforme exemplo em tabela anexa. 

3. Caberá às Comissões Intergestoras Bipartite propor 

aos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social a forma 

de repartição, entre os municípios, dos recursos federais e 

estaduais destinados ao SAC no âmbito de cada Estado, tendo como 

referenciais o estudo apresentado pela SEAS, aplicado por 

município, as metas pactuadas na Agenda Social e outros critérios 

baseados em indicadores sociais aplicáveis à realidade de cada 

Estado, observando-se o estabelecido no capítulo V, inciso 1.2, da 

Norma Operacional Básica/99. 

4. A SEAS providenciará, no primeiro semestre do ano 

2000, o aperfeiçoamento dos estudos, a fim de que, na discussão 

sobre os critérios de distribuição de recursos para o orçamento do 

ano 2001, novos subsídios sejam acrescentados,  possibilitando uma 

repartição cada vez mais equânime dos recursos federais, estaduais 

e municipais. 
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5. O Conselho Nacional de Assistência Social terá o 

prazo até julho de 2000 para aprovação dos novos critérios para o 

ano 2001, que devem ser apresentados pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social. 

Esta a minha proposta e quero justificá-la. 

A proposta está baseada no fato de que o Conselho 

Nacional de Assistência Social − e, se quiserem, podem verificar em 

todas as atas − não discutiu nem aprovou critérios de repasse de 

recursos.  Nós não adotamos, em nenhum momento, repasse de 

recursos.  Inclusive, há uma comissão que estava estudando o 

assunto e iria trazer proposta de repasse de recursos.  Não houve 

condição de fazer isso, por causa de tempo e pelos temas que 

pedimos que fossem contemplados em nossos estudos, além de outros 

problemas, inclusive pelo fato de que neste ano passamos dois 

meses sem ter reuniões das comissões no CNAS.  Então, não foi 

possível trazer proposta concreta e fechada sobre os critérios. 

Inclusive tal proposta não poderia ser feita sem a contribuição da 

SEAS, ou melhor, teria de ser feita pela SEAS, e nós apenas a 

estudaríamos.  Como o CNAS nunca aprovou algum critério, o que 

está fazendo agora é acreditando que a SEAS vai utilizar esses 

critérios da melhor forma possível.  Como sabemos que a SEAS já 

tem esses estudos de critérios mais debatidos, queremos que a 

Secretaria distribua os recursos de acordo com os critérios que 

considerar mais justos.  Essa a posição que estou defendendo, indo 

ao encontro do que foi dito pela Conselheira Rosângela de que são 

dois momentos:  o primeiro, discutir critérios de repasse de 

recursos − isso não estamos discutindo nem vamos chegar a alguma 

conclusão hoje, estamos propondo para julho de 2000.  E para não 
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atrasar nenhum processo, passamos à SEAS, com nossa aprovação, a 

possibilidade de que use os critérios que ela julgar convenientes. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheira 

Tânia,  V.Sa. não é obrigada a emitir parecer sobre a proposta º 

2, mas, se quiser, tem esse direito. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, no momento em que 

chega  ao CNAS matéria para aprovação de qualquer encaminhamento, 

não podemos nos furtar de dela tomar conhecimento e, de alguma 

forma, passar por alguma análise.  Concordo plenamente que não 

estamos aqui aprovando critérios, mas sim fazendo um 

encaminhamento em relação aos recursos do ano 2000, com uma nova 

proposta de repartição. 

Na proposta original, elaborada pelo Conselheiro 

Gilson, que apresentou suas sugestões, pelo Conselheiro Eduardo, 

pela Secretária Wanda Engel e eu, creio que sintetizamos esse 

aspecto.  Na minha concepção, tirar ou não tirar o CNAS não faz 

diferença, se esta resolução será aprovada pelo CNAS.  No momento 

em que o Conselho Nacional de Assistência Social aprova uma 

resolução, ele assume sua responsabilidade pelo que foi assinado, 

tendo ou não o nome de CNAS.  Por isso, mantenho a proposta 

inicial, que, parece-me, foi clara. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Muito obrigado, 

Conselheira Tânia. 

Mais alguém deseja se manifestar?  (Pausa.) 

Vamos passar ao processo de votação. 
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Temos duas propostas:  a da relatora, Conselheira Tânia 

Garib, e a proposta nº 2, apresentada pela Conselheira Fátima no 

plenário. 

Como o Conselheiro Brito não vai votar, solicito que 

sirva de secretário, pois a votação será nominal. 

Quem for a favor da relatora, vota com a relatora;  que 

for a favor da proposta 2, vota com a proposta 2. 

Como votam os Conselheiros? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Voto pela proposta da 

relatora. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Proposta da relatora. 

 

PAULO BIANCARDI COURY - Com a relatora. 

 

SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Ausente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo)- Como a Conselheira 

está ausente, vota seu suplente. 

 

JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Acompanho o voto dos 

demais com a relatora. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Com a relatora. 

 

EUGÊNIO GUILHERME HIMMEN - Com a relatora. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Com a relator. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Ausente. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Com a relatora. 

 

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ - Proposta 2. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Com a relatora. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - Com a relatora. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Com a relatora. 

 

CLÁUDIO LUIZ LOTTENBERG - Ausente. 

 

WALDIR PEREIRA - Com a relatora. 

 

CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Com a relatora. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proposta 2. 

 

MIGUEL EDUARDO TORRES - Proposta 2. 

 

LEOVANE GREGÓRIO - Proposta 2. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A Mesa vai 

anunciar o resultado. 
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Foi aprovado o parecer da Conselheira Tânia Garib com 

13 votos “sim”, obtendo a proposta nº 2  4 votos. 

A Presidência solicita ao Dr. Ranieri que, juntamente 

com o Conselheiro Gilson Assis Dayrell, dê a forma legal para a 

publicação da resolução. 

Vamos passar ao item 5 da pauta:  Informes da Comissão 

Tripartite. 

Concedo a palavra ao Coordenador da CIT, Secretário 

Álvaro Machado. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - A Comissão Intergestora 

Tripartite realizou duas reuniões nos últimos dois meses − nossas 

reuniões são mensais −, nos dias 21 de outubro e 11 de novembro.  

Como nesse ínterim não houve reunião do Conselho Nacional de 

Assistência Social, estou apresentando os informes das nossas duas 

reuniões. 

Apresentarei as principais questões discutidas na CIT 

nesse período. 

A primeira delas diz respeito ao relatório de gestão.  

O CNAS aprovou no primeiro semestre uma resolução que não só 

regulamentou os planos de Assistência Social tanto estaduais como 

municipais, inclusive destacando que eles são plurianuais, isto é, 

obedecem ao período de gestão governamental, como também, nessa 

mesma resolução, determinou que o relatório de gestão fosse 

apresentado anualmente por todos os gestores. 

Na Tripartite passamos a discutir como esse relatório 

deve ser elaborado, bem como a operacionalização referente ao seu 

fluxo. 
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Poucos dias antes do início dessa discussão, houve 

decisão − creio que já abordada no CNAS − do Supremo Tribunal 

Federal declarando inconstitucional o art. 1º da Lei nº 9.604, que 

disciplinou a transferência fundo a fundo, regular e automática, 

dos recursos da Assistência Social, especialmente do Fundo 

Nacional de Assistência Social para Estados e municípios.  Esse 

artigo caracterizou que a prestação de contas dos recursos 

recebidos pelos municípios seria feita junto às Câmaras de 

Vereadores e aos Tribunais de Contas dos Estados e municípios, 

quando fosse o caso.  A prestação de contas de recursos recebidos 

pelos Estados seria feita junto aos Tribunais de Contas dos 

Estados. 

Vinha sendo procedido dessa maneira até 2 meses atrás, 

quando houve a concessão dessa liminar, argüida pela Associação 

dos Tribunais de Contas do Brasil, considerando o Supremo Tribunal 

Federal inconstitucional o artigo e seu parágrafo, o que provocou 

o imediato retorno à legislação anterior, que simplesmente faz com 

que todos os recursos que o Fundo Nacional de Assistência Social, 

recebidos pelos Estados e municípios, tenham sua prestação de 

contas feitas diretamente à Secretaria de Estado de Assistência 

Social. 

Obviamente, as senhoras e os senhores Conselheiros 

imaginam o transtorno que isso acarreta, tendo em vista a nossa 

total incapacidade de receber essas prestações de contas nos 

moldes como eram feitas antigamente e analisá-las e levar adiante 

um processo, mormente no momento em que a descentralização está 

bem implementada.  Teríamos aí não só a análise de prestação de 

contas de cerca de 3 mil municípios, mas multiplicando esse número 
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no mínimo por três, porque se refere a cada programa, a cada 

convênio, a cada termo de responsabilidade feito com Estados e 

municípios.   

Levamos essa preocupação para uma discussão na 

Consultoria Jurídica do MPAS e junto à Ciset, que é quem fiscaliza 

essa atividade.  Imediatamente, foi constituído um grupo, com 

participação de representantes da Ciset, da Consultoria Jurídica, 

via Secretaria e em nome da própria Tripartite.  Depois, foram 

agregados a esse grupo representantes do Ministério da Saúde e da 

Educação, uma vez que a Delegacia Federal de Controle considerou 

que a decisão do Supremo também atingiu outros ministérios.  

Assim, os Ministérios da Saúde e da Educação, que tinham uma 

sistemática semelhante a nossa, também foram atingidos por essa 

medida.  Isso foi positivo para nós, porque somamos as 

dificuldades. 

A evolução disso veio a calhar com o momento de 

discussão do nosso relatório de gestão, porque houve consenso 

junto às entidades participantes desse grupo de que o que 

precisamos, no âmbito da Secretaria de Estado de Assistência 

Social, para analisar prestação de contas de Estados e municípios 

é uma informação, respaldada pelos respectivos conselhos, de que o 

recurso que transferimos foi aplicado conforme o objeto que 

norteou essa transferência, e quais os resultados advindos da 

aplicação desses recursos.  Ou seja, aqui não precisamos estar 

conferindo nota fiscal, não precisamos verificar quantos quilos de 

açúcar, quantos rolos de papel higiênico, quantos quilos de sal 

foram comprados com o dinheiro que foi passado para o BCC, como 

era feito anteriormente. 
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Felizmente, esse também é hoje o entendimento da 

Consultoria Jurídica do MPAS e principalmente da Ciset.  Em função 

disso, a Tripartite instalou uma câmara técnica, com a 

participação das três esferas de governo  − representantes da SEAS, 

do Fonseas e do Congemas −, que apresentou, na reunião da CIT, 

proposta instituindo o relatório de gestão em um só, para que 

através dele fosse verificado o que foi realizado na área de 

Assistência Social por Estados e municípios, e também servisse 

como instrumento hábil para prestação de contas por parte dos 

gestores. 

O Plenário da CIT discutiu exaustivamente a questão  − 

a matéria foi discutida durante toda uma tarde − e houve importante 

aprimoramento do documento apresentado pela câmara técnica. Esse 

relatório foi formalmente entregue à Ciset, uma vez que decidimos 

que aquele órgão iria primeiro analisar a proposta.  Fechada a 

proposta, vamos costurá-la com a Consultoria Jurídica e com a 

Delegacia Federal de Controle, e aí vamos receber a aprovação 

formal desses órgãos, porque, afinal de contas, não adianta 

trilharmos esse caminho, fazendo tudo isso com a melhor das 

intenções se lá na frente o TCU não considerar isso como prestação 

de contas.  Estamos tendo todo o cuidado para fazer uma negociação 

com todos os órgãos de controle, para que esse relatório seja 

considerado também de representação de prestação de contas.  Esse 

foi um dos principais assuntos das duas últimas reuniões. 

Outra discussão se deu sobre a proposta aprovada pelo 

Plenário da CIT de instalação de câmara técnica, também com 

representantes das três esferas de governo, para apresentar, na 

próxima reunião da Comissão Intergestora Tripartite, proposta de 
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orientação para as bipartites a respeito desses critérios de 

partilha, que serão discutidos nessas comissões, referentes à 

distribuição de recursos federais e estaduais junto aos municípios 

de cada Estado. 

Independentemente do que aqui recentemente foi 

discutido e aprovado, isso se deveu porque alguns Estados já 

tomaram essa iniciativa.  Os Estados do Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso do Sul recentemente definiram nas comissões bipartites uma 

série de critérios que nortearam a distribuição dos recursos do 

Tesouro Estadual para os municípios desses Estados, baseados 

inclusive em alguns indicadores, como os do IDS − Indicador de 

Desenvolvimento Social −, escolhido, em ambos os casos, como 

indicador importante para subsidiar essa distribuição de recursos.  

Estamos observando, o que é uma boa notícia, o 

interesse e a iniciativa de várias comissões bipartites no sentido 

de definir critérios para distribuição desses recursos do Tesouro 

Estadual para seus municípios.  A decisão agora tomada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social fortalece e torna mais 

urgente essa proposição, para que tenhamos orientações adequadas 

para as bipartites sobre esse trabalho, que será de suma 

responsabilidade no tocante ao financiamento da Assistência Social 

em cada Estado, no próximo ano. 

Outro assunto também discutido foi a situação constada 

na Tripartite − mediante minucioso levantamento da distribuição de 

recursos que o Estado recebe em gestão estadual, e que ele reparte 

com os diversos municípios − de duplicidade de gestão em todos os 

Estados. 
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Detalhando mais isso, temos o seguinte.  Os Estados, 

como todos sabem, recebem parte dos recursos que transferimos do 

SAC.  Parte vai diretamente para os municípios que estão em gestão 

municipal, e parte vai para os Estados que nem sempre distribuem 

essa parte com municípios que não estão em gestão municipal.  Para 

nossa surpresa, verificamos que em todos os Estados, em maior ou 

menor monta, existem situações como o Estado pagar a uma 

associação das mulheres do campo, por exemplo, como é o caso de 

Alagoas.  Essa associação recebe recurso do Fundo Estadual, 

recursos federais que nós enviamos, e distribui com várias 

entidades pertencentes a essa associação, espalhadas em diversos 

municípios do Estado, que estão em gestão municipal.  Assim, os 

gestores municipais desses municípios não têm nenhuma ingerência, 

nenhum controle, nenhum acompanhamento dos recursos recebidos por 

essas entidades, embora elas prestem serviços à população do seu 

município, embora prestem serviços aos destinatários da política 

de Assistência Social naquele município.  É uma forma − não 

acredito que seja de má-fé, mas fruto do momento do nosso processo 

de descentralização − de não fortalecer o exercício do gestor 

municipal por parte dos municípios em gestão municipal. 

Tivemos posição firme nesse sentido, por meio de 

resolução da CIT, que determina as condições para que os Estados 

revejam essa situação.  E sem querer jamais fechar essas entidades 

e querer fazer com que elas deixem de prestar esse serviço, mas 

que nos informem quando isso acontece, para deduzirmos dos 

recursos que vão para o Estado a parcela correspondente a cada um 

daqueles municípios.  Estes terão aquelas parcelas agregadas ao 

recurso transferido ao fundo municipal, com destinação para 
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aquelas entidades.  Esse assunto é meio complexo e não sei se fui 

muito claro.  Como estamos aprofundando a descentralização, 

observamos que é preciso inclusive − e fizemos apelo aos 

representante dos Estados na Tripartite − que os Estados verifiquem 

essa situação e a corrijam.  Caso contrário, não fortalecemos a 

municipalização, objetivo maior do processo de descentralização. 

Também discutimos dois assuntos técnicos da Secretaria 

de Estado de Assistência Social:  o processo de revisão do 

benefício de prestação continuada e a política voltada para o 

grupo de zero a 6 anos, em intercâmbio com o setor de educação.  

Foi definido o prazo de 31 de janeiro de 2000 para apresentação, à 

Comissão Intergestora Tripartite, dos planos estaduais e 

plurianuais de Assistência Social.  Esses planos serão 

apresentados até 31 de janeiro. 

Lembro, ainda em relação ao relatório de gestão, um 

ponto sobre o qual temos sido muito indagados nas palestras feitas 

Brasil afora.  Quando da apresentação desses relatórios de gestão, 

os municípios os apresentarão aos Estados e estes apresentarão à 

SEAS.  Ou seja, não vamos receber relatório de gestão de todos os 

municípios.  O Estado fará um consolidado e à parte faz seu 

relatório próprio de gestão.  Na hora em que a Ciset, o TCU e a 

auditoria do Ministério quiserem fazer alguma averiguação in loco 

em qualquer município, vai à bipartite de cada Estado, localiza o 

relatório de gestão daquele município, analisa-o e, se for 

necessário, vai até o próprio município. 

Esses foram os principais pontos tratados na reunião da 

CIT.  A próxima reunião será na próxima quinta-feira, porque 

estamos fazendo sempre com data próxima à reunião do Conselho, até 
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para aproveitar a presença de dois Conselheiros do CNAS, que são 

membros da Tripartite:  os representantes do Fonseas e do 

Congemas. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - 

Depois da objetiva explanação do Dr. Álvaro, passo a palavra à 

Rosângela. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Quero parabenizá-lo pelo 

trabalho desenvolvido, particularmente no que se refere ao 

relatório de gestão.  Li atentamente o documento e gostei muito.  

É um avanço esse relatório de gestão e uma prática nova que 

estamos implementando e merece todo nosso apoio. 

Só deixo uma contribuição.  Na página 36 fala-se em 

“pacto social”.  Essa é a minha área de trabalho, eu trabalho com 

metodologia de impacto.  Creio que aqui ainda há uma certa 

confusão, do ponto de vista da terminologia, entre “resultado” e 

“impacto”.  O impacto vai um pouco mais além, é muito mais pensar 

os efeitos daquela ação na vida das pessoas.  Toda a terminologia 

de impacto social, seja a utilizada no BID, seja no Banco Mundial 

ou na literatura internacional, tenta pensar o impacto do ponto de 

vista dos efeitos que aquele programa tem na vida das pessoas.  

Aqui está mais restrito, na concepção de resultado imediato do 

programa.  Sugiro que nos próximos trabalhos se avance mais e se 

passe a pensar “impacto social” como abrangência maior das ações. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Tem 

a palavra a Irmã Tereza. 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não sei se cabe aqui um 

pedido de esclarecimento ou uma sugestão.  Sugeriria que fosse 

aprofundado, em outro momento, a intersetorialidade.  Nós somos 

muito questionados sobre isso.  Os conselhos municipais nos 

solicitam informações e creio que o termo “intersetorialidade” 

deveria ser mais esclarecido. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Mais 

alguém deseja usar da palavra?  (Pausa.) 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Agradeço pelas observações 

feitas, e creio que temos condições de melhorar, no próprio 

relatório, em razão do que aqui foi exposto.  Isso é nosso dever e 

procuraremos fazer essa melhoria. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - O 

Dr. Álvaro tem comparecido sistematicamente a nossas reuniões, o 

que é muito importante, uma vez que a Tripartite deve caminhar 

junto com o Conselho Nacional de Assistência Social.  Isso mostra 

inclusive que a Tripartite e o CNAS não se duplicam, mas sim se 

unificam. 

Eu pediria que o Dr. Álvaro nos desse alguma informação 

sobre o BPC. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Quanto à revisão do Benefício 

de Prestação Continuada, foi publicada portaria da Secretária 

Wanda Engel nomeando a coordenação geral de acompanhamento desse 
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processo.  Na verdade, o processo tem três grupos:  a coordenação 

nacional, a gerência estadual e o grupo de execução. 

A coordenação nacional é composta por representantes da 

SEAS, no caso, eu;  um representante do INSS e outro da Dataprev.   

A gerência estadual tem representante da Secretaria 

Estadual de Assistência Social, do INSS e da Dataprev. 

O grupo de execução é composto por representantes da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e do INSS. 

A coordenação nacional reúne-se uma vez por semana. Vou 

comunicar previamente as datas dessas reuniões ao Conselho, para 

que os conselheiros, a serem definidos por este Colegiado,  não só 

acompanhem os trabalhos, mas participassem da própria coordenação 

nacional. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - O 

CNAS elaborou resolução sobre indicação de acompanhamento da 

revisão do BPC, um pouco antes da definição da revisão.  Naquela 

oportunidade, já se falava em estudo e aprofundamento das questões 

relativas ao BPC.  Eu falei no Amazonas que se pretendia fazer uma 

avaliação do próprio programa. 

É, portanto, muito oportuno que nos passe esse 

calendário. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Eu gostaria de aproveitar 

a presença do Dr. Álvaro na Comissão, para me manifestar. 

Como existe uma coordenação nacional instituída pela 

Secretária, para o processo de acompanhamento, seria interessante 
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que o CNAS solicitasse, mensalmente, à SEAS relatório do trabalho 

dessa coordenação. 

São duas coisas distintas:  uma, estar lá acompanhando;  

outra, a formalidade de um relatório mensal, o que estou propondo 

ao CNAS solicitar à SEAS. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - A 

Secretária disse que iria encaminhar mensalmente. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Está aí minha proposição 

ao Conselho. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Está 

de acordo com o espírito dos encaminhamentos.  A proposta do 

Eduardo certamente terá grande aceitação, porque a Secretária 

informou que mensalmente fará ampla divulgação à sociedade como um 

todo, e ao CNAS mais ainda. 

Como o Dr. Álvaro está propondo participar da discussão 

da avaliação do BPC, item 13 da nossa pauta, proponho fazer 

inversão de pauta e abordar esse assunto agora. 

Coloco em votação a proposta.  (Pausa.) 

Aprovada a inversão de pauta.  

Como esse item foi incluído na pauta por minha 

solicitação, eu gostaria de explicar o motivo. 

 Antes mesmo de começar a revisão, o CNAS vinha 

discutindo a matéria, porque principalmente na ponta estava sendo 

questionada a forma como estava sendo feito a apreciação para ver 

quem seriam os beneficiários do BPC − tanto portadores de 
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deficiência como idosos, mas principalmente os portadores de 

deficiência.  Os idosos estão mais ligados à renda, havendo 

restrição quanto a isso. 

Vou contar um caso para que observem como está sendo 

tratado o assunto. No Paraná, um idoso não recebeu o benefício 

porque tinha uma renda per capita um pouco superior a um quarto de 

salário mínimo.  Uma das filhas desse idoso foi morar em São 

Paulo, ficou grávida, teve gêmeos e voltou para casa, com mais 

duas pessoas.  Ele tornou a solicitar o benefício, alegando que a 

filha tinha mais dois filhos, portanto a renda per capita tinha 

baixado bastante.  A pessoa que o atendeu disse que mandar a filha 

para São Paulo para engravidar, ter gêmeos e voltar para casa era 

uma espécie de camuflagem para receber o benefício.  O Benefício 

de Prestação Continuada não cobre despesa com nem uma das 

crianças, muito menos com duas ou a família do idoso. 

Na Junta de Recursos há vários pedidos com relação ao 

Benefício de Prestação Continuada, tanto por parte de idoso, como 

por parte de deficiente. 

No caso de deficiente, o acróstico para que o médico do 

INSS concedesse o benefício excluía grande parte dos beneficiários 

da Assistência Social.  Ele foi estudado por médicos, que 

inclusive eu conheço, que fizeram várias notificações junto ao 

INSS para que fosse mudado, porque eles não tinham condições de 

conceder a ninguém o benefício, a não ser a deficientes mentais 

profundos.  Eles entendiam que a exigência do mínimo de hábito de 

vida diária era uma forma de não conceder o Benefício de Prestação 

Continuada. 
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Por causa disso, solicitamos o comparecimento do Dr. 

Schubert ao Conselho.  Aqui discutiu-se o assunto.  Na época, 

tínhamos os documentos utilizados pelo INSS em mão, e o próprio 

Dr. Schubert reconheceu que as exigências eram muito rigorosas e 

estavam excluindo pessoas que deveriam receber o benefício e não o 

estavam recebendo. 

A partir daí, resolvemos criar uma comissão − comissão 

composta pelo CNAS, SEAS e INSS − para estudar esses documentos.  

Na resolução que criou essa comissão, consta o nome das pessoas 

que comporiam a comissão.  Solicitava-se à SEAS e ao INSS que 

encaminhassem seus representantes.  Houve mudança de presidência e 

a comissão nunca funcionou. 

Veio a revisão.  Ninguém discorda dela, até porque ela 

consta da Lei Orgânica da Assistência Social.  Acredito que a 

revisão pode desfazer possíveis distorções acontecidas nessa 

concessão, como de pessoas que não precisavam estar recebendo o 

benefício e estão, e os que precisam, não.  Sabemos que o objetivo 

maior é o de inclusão, uma vez que o Benefício de Prestação 

Continuada é o maior benefício da LOAS, assim como também 

significa a maior a quantidade de recursos, como foi dito pelo 

Álvaro, pois corresponde a 80% dos recursos da Assistência Social. 

Não podemos, de forma alguma, fazer exclusão nesse 

processo. 

Tivemos contato com a documentação que está sendo 

exigida para a revisão, e tivemos uma desagradável surpresa.  Os 

critérios de revisão são basicamente os mesmos exigidos para 

receber o benefício, principalmente para a pessoa portadora de 

deficiência.  Avança em um aspecto importante:  não haver somente 
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o médico-perito do INSS para fazer a revisão, mas este trabalho 

ser acompanhado por uma assistente social, que daria o laudo 

social.  No caso do idoso, seria só o laudo social.   

Mas creio que isso por si só não basta, porque são  

mantidos os mesmos critérios utilizados para determinar os 

benefícios para uma revisão onde queremos fazer inclusão, e onde 

já se detectou que os critérios são muito rigorosos.  Assim, minha 

proposta é que a comissão do CNAS fizesse uma análise mais 

aprofundada da documentação, o que poderia ser feito junto com a 

SEAS e o INSS. As exigências são muito rigorosas e essa não é 

apenas a minha opinião, mas também a das pessoas que estão na 

ponta.  No Paraná já há um trabalho feito sobre isso e ficaram de 

me passá-lo, mas deve ter havido algum problema sério para que 

isso não fosse feito, uma vez que havia interesse que eu trouxesse 

dados concretos a respeito do assunto.   

Apesar de já ter sido publicada resolução com a 

comissão e a constituição de seus componentes, ainda está aberta a 

inscrição para participações.  O Eduardo gostaria de fazer parte 

da comissão, além de outros conselheiros que poderiam contribuir 

para essa discussão.  O CNAS poderia contribuir muito, não somente 

para receber denúncias, mas para estar acompanhando o processo.  

Seria salutar também que viesse o relatório semestral que o 

Eduardo solicitou.  Pode ser o relatório a que a Secretária se 

referiu, mas para o CNAS também pode ser mais detalhado. 

Inicialmente, seria isso o que eu teria a falar sobre o 

BPC.  Esse é um sério problema e o CNAS não pode ficar de fora 

dessa discussão, porque será cobrado por isso, até porque faz 

parte da LOAS e, para muitos, o Benefício de Prestação Continuada 
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é considerado como a própria LOAS.  Inúmeras pessoas recebem o 

benefício e devemos estar muito atentos.  Pena não ter sido 

realizada a reunião de novembro, porque poderia ter havido uma 

maior integração.  Creio que entramos no processo com um certo 

atraso.  Já deveríamos estar mais mobilizados para essa revisão.  

Conforme eu sugeri no Fonseas, essa revisão também deveria ser 

utilizada para fazermos uma avaliação do programa, para ver se ele 

está indo ao encontro do interesse da população atendida.   

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Concordo com o que 

foi dito pela Conselheira Fátima.  Realmente há um rigor exagerado 

no que diz respeito a esses benefícios. 

Na condição de médico, de prefeito e de homem do 

interior, vejo situações dolorosas.  Tenho visto pessoas 

mutiladas, sem o braço direito, por exemplo, ter o benefício 

cancelado sob a alegação de que pode trabalhar em uma granja, 

pegando ovos com a mão esquerda.  Sabemos que nessa época está 

difícil encontrar emprego, pois estamos em fase de desemprego 

total, o emprego formal está muito difícil, mais ainda para 

pessoas portadoras de deficiência.  Por isso, concordo 

inteiramente com o que disse a Conselheira Fátima no sentido de 

que possamos abrandar um pouco a aplicação desses critérios, pois 

levam ao cancelamento dos benefícios. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Muitas pessoas nessa situação 

não têm consciência do seu direito.  Não tem acesso ao próprio 

benefício por falta de consciência do seu direito.  Creio que o 

caso é mais profundo. 
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CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - Minha posição em relação à 

revisão já declarei no curso de capacitação. 

Aproveito a ocasião, com as presenças da Tânia Garib, 

do Congemas, e do César, do Fonseas, para solicitar que eles sejam 

parceiros nesse trabalho e procurem enviar documento para as 

secretarias estaduais e municipais acordando os gestores para que 

se conscientizem do seu papel nessa revisão e não deixem que 

injustiças sejam cometidas. 

Nesse momento, não podemos ficar só jogando pedras no 

gestor federal − e não o estou defendendo −, porque na realidade o 

gestor municipal vai ser parceiro na execução dessa revisão.  E é 

importante que ele acorde para esse fato, assim como o gestor 

estadual, para que não se cometam injustiças. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Acredito que esse procedimento, 

Conselheiro Carlos, será tomado e tem sido alvo de discussão. 

Queria fazer um comentário, Fátima. 

A proposta de reavaliação avança muito no que se refere 

ao início do benefício.  Alguns aspectos, sempre criticados, foram 

contemplados na medida em que a avaliação social − e não sei o se 

um prefeito lá do interior vai saber o que é “entorno” − também tem 

pontuação.  Eu reconheço que não foram todos, que estamos em um 

processo. Não conseguimos atingir o objetivo total, mas avançamos 

em relação ao que foi feito quando do início de concessão do 

Benefício de Prestação Continuada. 

O maior destaque que eu faço nessa revisão é que volta 

para a Assistência Social o que é da Assistência Social.  Esse 
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aspecto extremamente positivo este Conselho tem de ressaltar.  

Penso, sinceramente, que o Conselho não foi tão competente em 

todos esses anos para lutar por esse retorno, que só está 

acontecendo agora.  Só dessa forma é que voltaremos a conhecer os 

destinatários da Assistência Social que estão participando do 

Benefício de Prestação Continuada. 

Desejo, sinceramente, que cada vez mais aprofundemos 

esse trabalho, a fim de que um dia possamos dizer que temos o 

Benefício de Prestação Continuada como o mais justo para a 

população brasileira. 

Quero manifestar aqui uma preocupação minha.  Há 

momentos em que penso que a Assistência Social está caminhando 

pelo mundo da literatura e das artes, porque primeiro trata de 

cenários, depois, de atores, e agora temos o acróstico.  Temos de 

ficar nos termos técnicos e corretos que envolvem a área de 

assistência social.  Se nos desviarmos para a literatura, daqui a 

pouco estaremos discutindo Português e não Assistência Social. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Inicialmente, queria manifestar 

meu apoio pessoal e o do Fonseas, na medida em que estamos fazendo 

com que o Benefício de Prestação Continuada, como disse o Álvaro, 

pela manhã, e reafirmou a Tânia, à tarde, deixe de ser apenas uma 

atitude previdenciária para ser, na realidade, uma política 

pública de Assistência Social. 

Quando falávamos em CNAS, principalmente eu que não 

trabalhava diretamente na Assistência Social, a visão que se tinha 

do Conselho era puramente cartorial: registrar entidade, não 

registrar entidade, cadastrar entidade etc. 
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Pessoalmente, eu sinto que o CNAS está deixando de ser 

uma entidade cartorial, embora ainda tenha atribuições do gênero, 

e passa a ser uma entidade extremamente vinculada à Política 

Nacional de Assistência Social no país.  Envolver o Conselho, 

transformar o Benefício de Prestação Continuada em política de 

Assistência Social é um importante passo que estamos dando, 

principalmente se considerarmos o que foi dito pela manhã, isto é, 

que este benefício corresponde a mais de 70% dos recursos 

destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social. 

O alerta do Carlos Ajur foi muito bom.  Tivemos 

oportunidade de discutir isso na reunião da Comissão Bipartite.  

Na condição de presidente do Fonseas, recomendarei que todos os 

Estados procedam dessa forma, estimulando essa discussão e tomando 

os cuidados para que esse rigor excessivo destacado pela Fátima − 

com o que não concordamos − realmente não aconteça. 

Por último, Fátima, você pediu que a Comissão do CNAS 

incluísse na sua pauta a análise das rigorosas exigências do INSS.  

Todavia, e já conversei isso anteriormente com o Conselheiro 

Gilson Dayrell, e parece-me que essa comissão está desativada.  

Queria informação da presidência do CNAS sobre como está essa 

situação, se a comissão está analisando o Benefício de Prestação 

Continuada e quais os membros que a compõe, bem como o produto que 

ela apresentou até hoje.  A impressão que tenho, tanto da conversa 

com o Gilson como pelo que foi falado hoje pela manhã, é que essa 

comissão foi criada há algum tempo e me parece que está 

desativada. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Na parte da manhã, com a 

presença da Secretaria, posicionei-me a respeito do assunto.  

Agora, quero reafirmar, Álvaro, que comungo da palavra da Tânia e 

do César.  Vejo que houve uma grande evolução, apesar dos pontos 

levantados pela Fátima, que eram muito mais preocupantes antes do 

acróstico agora incluído na avaliação. 

O termo é esdrúxulo, mas eu o aprendi, e acho bom 

ampliarmos o vocabulário, portanto não o considero ruim, Tânia.  

Na Assistência estamos aprendendo novas palavras. 

 

TÂNIA MARA GARIB - A ser poeta. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Ser poeta, na área da 

assistência, nos nutre para a caminhada, senão teríamos desistido 

há mais tempo. 

Só  o processo de acompanhamento de perto pelo CNAS, 

agora, é que dirá se de fato o acróstico introduzido está surtindo 

o efeito que tanto desejávamos de estar amenizando os impactos da 

visão do perito, como era a análise do INSS. 

Saliento que quando da implantação do benefício, a SEAS 

não esteve tão presente como está no momento.  Naquele momento, eu 

participei da implantação, na condição de ONG, porque nos 

interessava que lá na ponta estivesse acontecendo.  Muita 

discussão fizemos com o INSS sobre essas questões, nos colocando, 

às vezes, até como parceiros para levar a informação ao usuário 

que poderia ter acesso ao benefício.  Muitas vezes era complicado 

conversar diretamente com o INSS, que na época tinha a visão única 

e exclusiva de perícia médica.   



 100 de 155 

Neste momento, A SEAS se impõe e vem puxar o benefício 

para um programa de assistência. 

Mais uma vez, cumprimento o Secretário e digo à 

presidente que agora nos cabe monitorar esse processo, para 

inclusive termos parâmetros de crítica e condições de fazer uma 

avaliação a partir disso. 

No meu entendimento, o documento apresentado é um passo 

importantíssimo para rever os pontos críticos que tínhamos até 

então. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Os 

que se manifestaram concordam que a SEAS está realmente assumindo 

seu papel e isso é muito bom.  O benefício agora está começando 

ficar com cara de assistência social e não de previdência.  Houve 

avanços, mas eles ainda não são suficientes para mudar algumas 

coisas e essas informações me são passadas sistematicamente pelo 

pessoal da ponta.  Estados como Pernambuco, Alagoas, Santa 

Catarina e Paraná informam que na ponta ainda está havendo 

problemas muito sérios.  Inclusive estou pedindo que agora me 

mandem essas informações por escrito, porque dá mais visibilidade 

e credibilidade ao que se traz ao CNAS.  Provavelmente, antes da 

próxima reunião, encaminharei aos Conselheiros o que me informarem 

a respeito desse assunto. 

Por outro lado, César, infelizmente a comissão não 

funcionou.  Não há justificativa nem explicação para isso.  A 

resolução foi publicada no Diário Oficial.  Na época, foram 

indicadas a Irmã Tereza e eu, mas não nos reunimos.  Eu não tenho 

como justificar ou explicar como isso aconteceu.  Talvez tenha 



 101 de 155 

havido um pouco de inibição.  Infelizmente, nos retraímos quando 

deveríamos tomar a ofensiva.  A ofensiva seria haver mais reuniões 

para trabalhar pelos beneficiários;  a ofensiva seria vir para cá 

fazer esse trabalho.  Por isso não tenho como justificar, nem 

estou me desculpando.  Ao contrário, estou fazendo uma autocrítica 

por ter me omitido e não ter assumido a função que aceitei quando 

fui indicada. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Quero endossar as palavras da 

presidente. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - 

Daqui para frente, não terei mais medo, ao contrário, serei a 

ofensiva no que diz respeito aos beneficiários. 

Passo a palavra ao Dr. Álvaro, para suas considerações 

finais. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Sras. e Srs. Conselheiros, em 

primeiro lugar, eu queria falar na condição de cidadão que se 

sente representado neste egrégio Conselho.  Quero dizer da minha 

felicidade, sincera, honesta de ver o Conselho começando a 

participar ativamente da discussão e do acompanhamento do 

Benefício de Prestação Continuada.   

Como todos sabem, cheguei à Assistência Social em 

janeiro deste ano, a convite da Secretária Wanda.  Analisando tudo 

o que era feito em cada um dos programas da Assistência, eu não 

entendia como o programa que corresponde a 75% dos recursos do 

Fundo Nacional de Assistência Social fosse operacionalizado, em 
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todo seu processo, por um órgão de previdência social e não por um 

de assistência.  Eu não entendia como era operacionalizado sem 

nenhum controle social, sem nenhuma participação social.  

Portanto, nem o CNAS nem a Secretaria, na condição de órgão 

gestor, tinham participação em programa desse vulto. 

Vimos aqui em várias reuniões alguns embates em relação 

aos critérios de recursos do SAC, que representam 340 milhões de 

reais, mas não observávamos nenhuma discussão em relação a um 

programa que envolve 1 bilhão e 500 milhões de reais. 

Assim, reafirmo minha satisfação com essa atitude do 

Conselho, que é mais uma demonstração desse novo momento que o 

Conselho Nacional de Assistência Social vive.  Isso nos deixa 

muito felizes. 

Na qualidade de Secretário, quero dizer que este é o 

primeiro processo, como já foi reiterado aqui, de revisão do 

Benefício de Prestação Continuada. Doravante, isso acontecerá 

todos os anos, porque a cada ano teremos um grupo de beneficiários 

que completou os 2 anos de recebimento do BPC e, como determina a 

LOAS, terá de ser objeto de avaliação. 

Essa revisão é feita, inclusive como determina a LOAS, 

para verificar se persistem as condições que deram origem à 

concessão do benefício, se há continuidade dessas condições ou se, 

o que é esperado em 2 anos, essas condições mudaram, isto é, se 

essas pessoas tiveram ascensão social, foram incluídas em um 

processo social, como era  esperado. 

O legislador foi muito feliz ao colocar essa revisão a 

cada 2 anos, porque senão este benefício seria caracterizado como 
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previdenciário, apenas uma aposentadoria, como, na realidade, é 

considerado por muitos. 

O que se espera a cada 2 anos é que os gestores de 

Assistência Social, principalmente os municipais, já tenham 

realizado ações junto aos beneficiários e que estes tenham 

condições, sejam idosos ou portadores de deficiência, de estarem 

inseridos nas demais políticas sociais, e até saírem do patamar de 

uma renda mensal familiar per capita inferior a um quarto de 

salário mínimo que, convenhamos, é uma situação de miserabilidade 

em todos os sentidos. 

Obviamente, se continuasse como vinha − e se continuar, 

porque depende muito do nosso esforço conjunto −  verificaríamos 

que persistem essas condições.  Acredito que essa revisão será a 

constatação dessas condições.  Por quê?  Porque desde a concessão 

desse benefício, a área da assistência social, em praticamente 99% 

dos casos, não tem tido nenhuma participação.  As pessoas recebem 

o dinheiro diretamente do INSS, nas agências pagadoras respectivas 

e sequer são identificadas pela Assistência Social.  Certamente os 

gestores estaduais e municipais têm muita razão ao dizer que não 

poderiam fazer nada porque não sabiam onde moravam essas pessoas, 

quem elas eram etc.   

Não vou entrar em detalhes, mas creio que a maioria 

conhece mais do que eu os problemas que vivenciamos, especialmente 

no início desse processo, para inclusive ter conhecimento da 

relação dos beneficiários do BPC.  Isso foi negado à SEAS em 

várias ocasiões e em vários momentos.  Disseram que era uma 

relação sigilosa, que havia parecer jurídico que não permitia 

conceder à SEAS essa relação, enfim, uma série de desculpas que em 
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nenhum momento nos serviram e continuamos indo adiante atrás 

desses dados. 

Por outro lado, no início do ano, ao vermos os recursos 

destinados ao processo de revisão − 19 milhões e 400 mil reais −, 

encontramos pronto, na SEAS, um convênio com o INSS no valor total 

desses recursos, para que ele fizesse o processo de revisão.  Ou 

seja, o INSS faria a avaliação médico-pericial e a avaliação 

social.  Não deixamos que isso acontecesse.  Concordamos em que o 

INSS fizesse a avaliação médico-pericial − era importante por 

vários sentidos que ele fizesse, e a legislação determina que seja 

feito pelo INSS.  Entretanto, a avaliação social é atribuição dos 

gestores da Assistência Social.  Discutimos muito esse assunto e é 

importante frisar que por duas vezes ele constou da pauta da 

Tripartite.  Discutimos inclusive montantes para repassar aos 

gestores para fazerem a avaliação social.  Foi aí que surgiu essa 

proposta:  estamos destinando 10 reais, por benefício revisado, 

para os Estados.  Os Estados ficam com 1 real por benefício 

revisado para coordenação desse processo e transferem 9 reais por 

benefício revisado para os municípios executarem a avaliação 

social.  Deduzimos isso do que está previsto para esse processo de 

revisão e o restante estamos repassando ao INSS para fazer a 

avaliação médico-pericial. 

Em se tratando de um primeiro processo, muitas questões 

irão aflorar.  Vários erros, que sem dúvida estamos cometendo, 

serão corrigidos e, tenho certeza, no próximo ano, no segundo 

processo de revisão, já vamos dar passos importantes, inclusive 

atendendo a muito do que aqui foi dito pela Conselheira Fátima, 

com o aprimoramento desses instrumentos. 
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A Irmã falou algo interessante que eu anotei, porque 

ela tem toda razão:  quando se fala Brasil afora sobre o BPC se vê 

como é impressionante o desconhecimento desse benefício, até, 

sinceramente, pelos gestores da Assistência Social.  Tenho 

recebido inúmeras cartas de pessoas perguntando o que é o BPC, 

como ele é concedido etc. etc.   

Falando com o pessoal do INSS, que estava preocupado 

com o fato de não se fazer intensa propaganda sobre o benefício, 

por causa da possibilidade de não se ter recursos financeiros para 

pagar, eu disse que não precisava fazer propaganda nenhuma sobre 

esse benefício.  Bastava fazermos um bom processo de revisão que o 

processo de revisão em si seria a grande propaganda da existência 

desse benefício.  A inclusão de gestores municipais nesse 

processo, capacitados para esse fim, é mais do que suficiente para 

fazermos uma grande divulgação a respeito do benefício. 

 

WALDIR PEREIRA - Álvaro, o que é o BPC? 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - É um benefício constitucional.  

Ele não foi estabelecido pela LOAS, mas sim pela Constituição de 

1988.  É devido a todas as pessoas idosas com mais de 67 anos e a 

todos os portadores de deficiência, incapacitadas para a vida 

independente e para o trabalho, que, em ambos casos, tenham renda 

mensal familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo.  

São pessoas que conjugam dois fortes eixos de exclusão.  No caso 

do deficiente, é uma deficiência grave, incapacitante para o 

trabalho e para a vida independente.  No caso do idoso, para os 
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nossos padrões requer uma idade avançadíssima  − 67 anos − e que 

tenham a renda a que me referi. 

Há algumas questões que pudemos avançar, e a Tânia, o 

César, o Eduardo e o Carlos Ajur já se referiram.  O famoso 

acróstico é palavra oriunda do INSS.  Aliás, os senhores verão por 

aí, que quando se fala nisso só se diz “revisão da LOAS”. Eu tive 

oportunidade de dar algumas entrevistas e os jornalistas ficavam 

chocados.  Fruto das informações oriundas do INSS, eles 

perguntavam:  Secretário, como vai o processo de revisão da LOAS?   

− no INSS, eles só falam no processo de revisão da LOAS.  Eu 

respondia:  não há nenhuma revisão da LOAS.  Indagavam:  mas essa 

reunião não é para tratar da revisão da LOAS?  Eu replicava:  não, 

não tem nada disso, a LOAS está perfeita, está ótima, muito bem.   

Eles, confusos, diziam:  nos deram a pauta errada.   Aí eu dizia:  

eu já brinquei com vocês, agora vou explicar do que se trata.  Há 

uma terminologia usada no INSS que chama o benefício de LOAS, e 

insistem em falar que é revisão da LOAS, o sistema utilizada é o 

Rev-LOAS e por aí vai.  Aos pouquinhos, estamos mudando.  Esse é 

um processo, a mudança não será tão rápida, mas dizer que não se 

tratava de revisão da LOAS já foi o primeiro embate com o INSS. 

Eu diria que o processo de revisão é apenas o pontapé 

inicial para duas questões fundamentais, que considero muitíssimo 

mais importantes que a revisão em si.  A primeira é que os 

beneficiários sejam conhecidos e os municípios possam fazer um 

trabalho de promoção social junto aos beneficiários.  A segunda é 

que, efetivamente, a partir de agora, os municípios possam 

participar da concessão do benefício. 
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TÂNIA MARA GARIB - E a terceira, Álvaro, conhecer os 

verdadeiramente miseráveis deste país, que sobrevivem à margem da 

sociedade, com um quarto de salário mínimo de renda per capita. 

 

ÁLVARO ANTÔNIO MACHADO - Ao tomar conhecimento dos 

beneficiários desse período de revisão, que vai de 1º de janeiro 

de 1996 a 30 de abril de 1997, já mandamos para todos os Estados 

CD-ROMs contendo nome e endereço residencial deles..  O último 

lote mandamos há 10 dias, pela Voetur.  Então, o CD já foi para 

todos os Estados. 

Em segundo lugar, em relação aos recursos, só nos falta 

pagar a três Estados, sendo um deles Minas Gerais e por problema 

ligado à CND.  Os outros dois são Rondônia e Roraima.  Todos os 

três Estados têm problemas ligados à CND.  Minas Gerais é o Estado 

com maior número de benefícios a serem revisados, são mais de 750 

mil reais que estamos transferindo para Minas. 

No segundo aspecto da concessão, estamos revendo toda a 

legislação.  Há um artigo no Decreto nº 1.744, se não me falha a 

memória, que nos ajuda bastante.  Esse decreto determina à 

Secretaria de Assistência Social a coordenação geral desse 

benefício.  Estamos usando isso para normatizar uma série de 

coisas, independentemente de o INSS gostar ou não.  Estamos 

começando a modificar essa legislação, para que o processo de 

concessão possa ser feito também via Assistência Social. 

Falei de Minas em relação à CND, mas agora vou dar um 

exemplo altamente positivo de Minas Gerais.  No Município de Campo 

Belo  − o Deputado deve conhecer o município, infelizmente eu não 

conheço − há a melhor experiência detectada por nós, pode ser que 
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existam outras, relativa à concessão do benefício.  Até vou trazer 

a secretária de lá para participar de reunião conosco.  

Atualmente, apesar de toda a legislação não caracterizar nem 

normatizar isso, em Campo Belo a concessão já é feita a partir da 

Secretaria Municipal de Assistência Social. O idoso ou o portador 

de deficiência que quer requerer o benefício vai primeiro na 

prefeitura.  O serviço social da secretaria municipal faz a 

avaliação da pessoa, junta toda a documentação e, verificando que 

ela tem condições de receber o benefício, se for o caso do 

portador de deficiência, já encaminha o processo pronto para o 

INSS fazer apenas a avaliação médico-pericial.  É mais ou menos 

isso que queremos que aconteça em todos os municípios e vamos 

normatizar nesse sentido.  A experiência de Campo Belo é muito 

interessante nesse aspecto. 

Temos um documento, que chamamos de cartilha, com toda 

a orientação a respeito do processo de revisão.  Outro dos vários 

embates que tivemos com o INSS foi a definição do conceito de 

família.  Isso é fundamental na avaliação social.  Esse conceito 

de família mudou, como todos sabem.  Na época da concessão do 

Benefício de Prestação Continuada que está sendo revisado, o 

conceito vigente era o da unidade mononuclear, onde todas as 

pessoas que vivem sob o mesmo teto participam da renda daquela 

família.  Depois o conceito mudou, o critério da consangüinidade 

passou a ser adotado, só que a SEAS determinou que nesse processo 

de revisão seja considerado o conceito de família vigente à época 

da concessão do benefício, senão muita gente cairia fora agora − e 

o INSS queria que fosse utilizado o conceito atual.  
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Normatizamos uma série de coisas.  No acróstico 

“Avaliemos” − acróstico de avaliação médico-pericial −, como já foi 

dito aqui, há uma grande mudança.  E aí há um ponto em que 

discordo frontalmente da Fátima:  houve um grande avanço, Fátima.  

Com muita dificuldade, conseguimos avançar.  E quero registrar que 

os médicos-peritos do INSS, em um encontro em Maceió, apoiaram 

enormemente a Assistência Social.  Apoiaram as mudanças e 

fortaleceram nossa posição junto à própria direção do INSS.  Isso 

porque conseguimos colocar na avaliação médico-pericial um item 

relacionado à avaliação social, à avaliação da vulnerabilidade 

social do beneficiário portador de deficiência.  Isso não existia 

antes.  Eles olhavam apenas os aspectos médicos, pura e 

simplesmente.  Agora, na própria pontuação da avaliação médico-

pericial vai contar a pontuação resultante de avaliação social, ou 

seja, ela influencia até o resultado da avaliação médico-pericial.  

Então, afirmo que houve mudanças importantes. 

As mudanças que serão propostas, que o Conselho vier a 

aprovar, deverão estar no processo do próximo ano.  Para este ano 

considero impossível, em função de que todos os formulários já 

estão impressos e distribuídos e vários Estados já começaram a 

revisão.  A cartilha está impressa e vamos recebê-la amanhã.  

Inclusive, no penúltimo sábado, tivemos um programa  − e o 

Conselheiro Carlos Ajur participou, e como sempre com muito 

brilhantismo − na TV Educativa a respeito desse processo. 

Na home page do Ministério, no site da Assistência 

Social há essa cartilha a que me referi.  Amanhã vamos recebê-la e 

mandarei vários exemplares para cá. 
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Há vários Estados que estão perguntando como se fará o 

convênio para repassar o recurso no caso de municípios que têm 

apenas 1 ou 4, 5, 10 beneficiários.  Estamos orientando que a 

avaliação social seja feita sempre com a participação dos gestores 

municipais de Assistência Social, porque eles, muito mais que o 

gestor estadual, sabem onde está o beneficiário, onde ele mora, em 

que programa terá de ser inserido.  É o gestor municipal que, no 

dia-a-dia, estará lidando com ele para ver se houve realmente 

resultado. 

Fazer convênio para avaliação de 1, 2, 10 pessoas é 

inexeqüível.  Tanto pode ser feito pelo gestor estadual como usar 

o exemplo de Santa Catarina, em que os gestores municipais 

assumiram a avaliação social, mesmo sem receber recurso nenhum, 

para não ter a burocracia de fazer o convênio e gastar mais 

dinheiro com papel do que com o repasse. 

Porém, em todos os casos pedimos que o gestor municipal 

participe, mesmo que não receba o recurso, mesmo que seja tão 

pouco que o Estado não precise transferir.  Mas que ele tenha 

participação, porque o mais importante não é a avaliação em si, 

mas o que vem depois.  Isso fica a critério do Estado, que define 

a maneira como vai fazer junto com os municípios. 

Eram essas as informações que eu queria prestar ao 

Conselho. 

Em relação à avaliação da concessão do benefício e a 

essa rigidez dos critérios, há projetos tramitando na Câmara dos 

Deputados que trazem mudanças desses critérios.  Há um projeto, 

cujo autor não me lembro o nome, que propõe mudar a renda de um 

quarto de salário mínimo para um salário mínimo.  Ao longo desse 
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ano, vi vários documentos que propunham meio salário mínimo.  

Talvez tivéssemos mais êxito se em lugar de um salário mínimo 

aceitássemos meio salário mínimo, até porque o impacto econômico é 

muito grande.  Entretanto, há vários projetos tramitando na Câmara 

a respeito dessa questão. 

Finalmente, os critérios do processo de revisão 

infelizmente embutem algumas questões básicas que são da lei.  Por 

exemplo, estamos recomendando que a averiguação dessa situação de 

renda seja feita sob vários aspectos, como oferta de serviços 

comunitários, relações familiares etc.  Mas a lei é muito clara:  

determina que seja concedido a pessoas com renda familiar per 

capita inferior a um quarto de salário mínimo.  Há recentes 

pareceres da Procuradoria Jurídica do MPAS, em instância de último 

recurso, que, por questão de 2 reais, a pessoa ficou de fora do 

benefício, em função do que define a lei.  Do mesmo modo, na 

avaliação pericial, independentemente da pontuação do acróstico 

“Avaliemos”, a conclusão é se a pessoa é incapacitada para o 

trabalho ou para a vida independente, sim ou não.  São coisas que 

não vamos resolver em uma discussão, seja no âmbito da SEAS ou do 

Conselho, mas sim na legislação, que está em discussão no 

Congresso. 

Eram essas as informações. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sei que estas eram as considerações 

finais do Dr. Álvaro, mas eu não poderia deixar de dizer o 

seguinte:  que bom que tem um Dr. Álvaro na SEAS, que pode trazer 

essas informações tão claramente para todos nós.  Que isso 
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efetivamente se repita.  Reitero que algum conselheiro proponha 

essa prática dessas explicação ao CNAS para o ano que vem. 

Lembro que o Deputado Eduardo Barbosa passou muito 

rapidamente, pela manhã, sobre essa consideração.  Quando fomos ao 

relator da Comissão Mista de Erradicação da Pobreza, uma das 

propostas que se levava era que parte dos recursos destinados a 

esse programa fosse utilizada para elevar o programa de Benefício 

de Prestação Continuada ao patamar de pessoas de renda familiar 

inferior a meio salário mínimo, como deliberaram as duas 

conferências nacionais.  Essa luta não precisa morrer.  Se não 

conseguirmos no primeiro momento, podemos continuar com essa 

campanha, somando com propostas que estão tramitando no Congresso, 

para que um dia, efetivamente, cheguemos a atingir os 

destinatários da Assistência Social que têm até meio salário 

mínimo de renda per capita familiar, como timidamente coloca a 

nossa Política. 

 

PRESIDENTE (Maria de Fátima de Azevedo Ferreira) - Faço 

minhas as palavras da Tânia em relação ao Dr. Álvaro.  Aliás, já 

falei isso quando ele fez uma exposição no Fonseas. 

A proposta que devemos fazer é que o CNAS assuma a 

questão do Benefício de Prestação Continuada com muita garra.  

Apesar de não podermos modificar as cartilhas, que tentemos mudar 

a sua aplicação, porque quem está na ponta aplica com maior rigor 

do que quem fez a cartilha.  Quem fez pensou uma coisa, e quem 

aplica o faz com maior rigidez.     
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Espero que o CNAS desde já possa contribuir para essa 

revisão e para essa avaliação.  A Comissão deve começar a 

funcionar e tratar desse assunto. 

Passo à presidência ao Sr. Marco Aurélio. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Mais uma vez, 

agradeço ao Dr. Álvaro pela presença. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Sr. Presidente, devo me 

ausentar agora porque tenho de ir para o Congresso.  Solicito à 

presidência que retire de pauta o Regimento Interno.  Eu gostaria 

que essa retirada fosse consensual, porque acredito que precisamos 

de um tempo maior para analisar o Regimento.  Ele poderá voltar à 

pauta na primeira reunião, em janeiro.  Se não houver consenso 

quanto à retirada, antecipadamente peço vista. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Retirado de pauta 

o Regimento Interno. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Uma vez que o Eduardo 

necessita sair, não sei se já poderíamos agendar a reunião de 

janeiro. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Antes disso, eu 

gostaria de responder as ponderações do Conselheiro César sobre a 

Comissão do BPC.  Por sinal, até apresentar as escusas da 

presidência. 
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Em 20 de julho de 1999 foi editada resolução sobre o 

assunto.  Ali consta que a Conselheira Fátima, pela Comissão de 

Financiamento, e a Irmã Tereza, pela Comissão de Normas, fariam 

parte dessa comissão.   

Devido ao pedido de inclusão do BPC na pauta de hoje, a 

pedido da Conselheira Fátima, e em razão da exposição do nobre 

Secretário Álvaro, e até pela abrangência do problema, a meu ver 

devemos ampliar essa comissão.  Parece-me que o critério utilizado 

foi o da escolha de dois coordenadores de comissões.  Pela leitura 

da resolução, deduz-se isso, e cita inclusive a Comissão de Normas 

e a de Financiamento. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Até pela relevância do tema. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - É o que estou 

pretendendo ponderar com V.Sas.  Se concordarem, quero incluir 

mais conselheiros na comissão, reformulando, assim, a resolução.  

Para isso, preciso da aquiescência de V.Sas. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não só tem nossa 

aquiescência, como há conselheiro que já solicitou a inclusão. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Mas não a esta 

presidência, até a data de hoje, uma vez que ela sequer tinha 

conhecimento disso.  Se alguém solicitou a inclusão, foi 

virtualmente. 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Quando a presidente 

interina ocupava a presidência, solicitei minha inclusão nessa 

comissão.  Se for aprovado, eu gostaria de participar. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A presidência não 

tem nenhuma objeção quanto à participação de qualquer conselheiro.  

Por mim, V.Exa. já está fazendo parte. 

Mais alguém deseja participar da Comissão? 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - Eu tenho interesse em 

fazer parte da comissão. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Pois não. 

Em votação a modificação da Resolução nº 184, de 20 

julho de 1999, com a inclusão dos Conselheiros Eduardo Barbosa e 

Regina.  Os que aprovam permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovado. 

Com a palavra a Conselheira Rosângela. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ  - O Eduardo pediu a retirada de 

pauta do Regimento Interno e propôs que a matéria constasse da 

reunião de janeiro.  Estou pedindo que ele já proponha uma data 

para a reunião de janeiro. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Depois do dia 11 de 

janeiro, qualquer data. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Falarei na 

condição de representante do Governo, e creio que o que direi se 

aplicará a Estados e municípios. 

Consultei os membros do governo para ver em que período 

tirariam férias.  A maioria está de férias em janeiro.  Há, assim, 

duas datas em janeiro para fazermos a reunião:  ou 31 de janeiro, 

segunda-feira, ou...  Qual a data que você propõe, Rosângela? 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Dia 25 de janeiro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu concordo. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Todos concordam 

com essa data?  (Pausa.) 

Com a palavra a Conselheira Tânia, para apresentar os 

informes da Comissão de Política. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Registro que a Comissão de Política 

se reuniu ontem − felizmente com quorum −, com três pontos 

específicos para discussão.  Um deles relacionado ao plano de 

capacitação regional dos conselhos estaduais e municipais, que foi 

a identificação que fizemos na Reunião ampliada sobre necessidade 

de capacitação desses conselheiros. 

Como esse assunto foi abordado na reunião passada, 

ainda elaboramos a proposta... 
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Desculpem a interrupção, 

mas antes de sair eu queria desejar feliz Natal a todos os 

conselheiros e uma passagem bem feliz para o novo século. 

 

TÂNIA MARA GARIB - O grupo composto pelas Conselheiras 

Fátima, Rosângela e eu, fez uma proposta de capacitação.   Em um 

primeiro momento, essa capacitação se iniciaria a partir de 

janeiro.  Em consulta a todos os Estados brasileiros, verificamos 

que eles não querem em janeiro, porque a maioria das pessoas 

estará de férias.  Assim, acertamos que retomaremos essa 

programação no mês de janeiro, adequando-a para ter início a 

partir de fevereiro, inclusive apresentando a planilha de custo 

dessa capacitação ao nosso digníssimo presidente, para verificar a 

visibilidade financeira. 

Quanto aos critérios de partilha, o assunto já foi 

discutido e não é preciso dizer mais nada. 

O terceiro assunto refere-se às Conferências Estaduais 

de Assistência Social. 

Na nossa reunião ampliada de Salvador, mais 

especificamente na reunião do CNAS com os Conselhos Estaduais, 

houve um ponto de em que se questionava o seguinte:  os municípios 

e Estados farão, por força de lei, suas conferências municipais e 

estaduais.  Como elas serão consolidadas?  Naquele momento, 

chegou-se à conclusão de que em alguma reunião ampliada do CNAS 

esse assunto poderia ser o tema da reunião.  Como muitas 

conferências estaduais ainda se realizarão no início do ano 2000, 

a proposta da Comissão de Política é que, encerradas todas as 

conferências estaduais ou dos Estados que as realizarão, esse 
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assunto volte à Comissão de Política, para identificarmos uma 

forma de consolidação das propostas das conferências estaduais.   

Estes foram os assuntos discutidos na Comissão de 

Política.   

Aproveito para ler proposta de ofício que sairia do 

CNAS sobre a CND, hoje um dos assuntos mais importantes e um dos 

maiores entraves na execução da Política de Assistência Social.  

Se aprovado pelos senhores, será providenciada a redação formal e 

o encaminhamento aos Srs. Ministros da Previdência e Assistência 

Social e da Casa Civil. 

“Os  Conselheiros abaixo citados, representantes de 

diferentes segmentos que compõem a Assistência Social no país, 

considerando que: 

1 -  42% dos municípios brasileiros estão deixando de 

receber recursos do FNAS por falta da apresentação da CND; 

2) que o público atendido pela Assistência Social está 

em tal situação de risco social que não pode ser prejudicado pela 

situação dos municípios brasileiros, a exemplo do repasse 

automático dos recursos para a área de Saúde e Educação 

considerados como a LOAS políticas públicas de direito, solicitam, 

com a maior urgência, que Vossa Excelência viabilize a publicação 

de decreto que elimine a exigência da CND para os repasses de 

recursos do FNAS para os FEAS e FMAS. 

Essa é a proposta, considerando o que foi dito pela 

Secretária Wanda Engel. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Há alguma 

objeção?  (Pausa.) 
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Não havendo objeção, em votação.  

Os que aprovam permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovado. 

Indico o nobre Conselheiro Emerson para dar a redação 

final. 

Com a palavra a Coordenadora da Comissão de 

Financiamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Comissão de 

Financiamento também se reuniu com quorum.  Dois Conselheiros não 

puderam participar − os Conselheiros Gilson e Regina − por motivos 

alheios à sua vontade, pois eles estavam no aeroporto de Belo 

Horizonte, que ficou fechado até as 14 horas, e a reunião se 

realizou pela manhã. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Presidente, não sei se é 

possível a Comissão de Normas se manifestar primeiro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pode falar. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Nós temos uma resolução que se 

refere à Saúde e é muito importante a presença do Conselheiro 

Paulo, que precisa sair para participar de outra reunião para 

comprar aparelho de hemodiálise. 

Todos já receberam a ata da Comissão de Normas.   

O primeiro ponto da nossa discussão foi a elaboração e 

uma minuta de resolução, a ser apresentada ao Plenário, que se 

refere especificamente às entidades da área de Saúde.  Eu gostaria 
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que o Conselheiro Paulo explicasse melhor essa resolução, para que 

a presidência a coloque em votação. 

 

PAULO COURY - Na realidade, a grande dificuldade que 

estamos tendo para analisar os processos de renovação dos 

certificados da área de Saúde está na maneira como está redigido o 

artigo que regula a matéria no Decreto nº 2.536. 

Diz o decreto:  o disposto no inciso VI não se aplica à 

entidade da área de Saúde, a qual, em substituição àquele 

requisito − o requisito da gratuidade de 20% -, deverá comprovar, 

anualmente, percentual de atendimentos decorrentes de convênio 

firmado com o Sistema Único de Saúde igual ou superior a 60% do 

total de sua capacidade instalada. 

Na realidade, como podemos trabalhar com o conceito de 

capacidade instalada se não sabemos qual é ela?  Como podemos 

trabalhar com conceito de atendimentos decorrentes desta 

capacidade instalada se existem diversos tipos decorrentes dessa 

capacidade instalada? 

Existe uma grande confusão e isso é para orientar os 

analistas sobre como vão trabalhar esse conceito de capacidade 

instalada e de percentual de atendimentos decorrentes.  Nós temos 

internações hospitalares, consultas ambulatoriais, exames de 

diagnóstico, aplicação de terapias e tratamento.   

Na realidade, essa resolução pretende trazer para o 

âmbito da análise a real capacidade instalada, para que, cotejando 

sua produção para serviços ao SUS, serviços a convênios e serviços 

privados, prestados pela mesma entidades, possamos ter, 

minimamente, individualizados seus percentuais e, assim, o 
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Conselho possa se pronunciar sobre o cumprimento ou não desse 

parágrafo 4º.  Esse o âmbito da nossa resolução. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Brito. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Tenho uma dúvida em 

referência à resolução quando se fala em “cópia do convênio formal 

de prestação de serviços ao SUS ou declaração do gestor local”.  

No Decreto nº 752, colocavam-se também os conselhos municipais e 

os estaduais de Saúde.  O Decreto nº 752 trazia uma terceira 

prerrogativa:  o fato de ter o oferecimento de 60%. Como o Decreto 

nº 2.536 tirou isso, nesse caso não poderíamos também incluir os 

presidentes de conselhos?  Você fala em declaração do gestor 

local. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - O pré-requisito para 

renovação de certificado e solicitação de registro já é a 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.  Quando é 

área de saúde, o conselho municipal já solicita a manifestação do 

Conselho de Saúde. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Não por orientação. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não por orientação, mas é uma 

prática. 
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Aqueles com os quais nos deparamos se inscrevem no 

conselhos de saúde do município.  Claro que aí não se está 

solicitando, poderíamos reforçar essa parte. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Hoje, quando se faz o 

convênio com o SUS, também se envolve o conselho estadual ou o 

municipal de Saúde.  Aqui diz:  ou declaração do gestor local.  

Estou sugerindo a inclusão os conselhos municipais e estaduais de 

Saúde. 

 

PAULO COURY - Vou esclarecer melhor. 

Quando colocamos gestor local  − e gestor local do SUS, 

dependendo do nível de gestão... 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Você está falando do 

gestor de dentro da Secretaria? 

 

PAULO COURY - Do SUS. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Perfeito.  Do 

departamento da secretaria responsável por gerir o SUS. 

 

PAULO COURY - Sim, claro, quem gere o SUS.  Ele vai dar 

declaração de que aquela... 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Você não está falando em 

nível de secretário, não é? 
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PAULO COURY - Não, não.  É absolutamente operacional. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Já entendi. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra o 

Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Sr. Presidente, estou achando 

muito oportuna a proposta da Comissão de Normas em tratar essa 

regulamentação, particularmente depois da decisão do Supremo de 

tornar inconstitucional o art. 1º da Lei nº 9.732, que modificou o 

art. 55 da Lei nº 8.212, e além do mais declarou a 

inconstitucionalidade dos arts. 4º, 5º e 7º da Lei nº 9.732. 

Estou vendo que a preocupação foi a área da Saúde.  Não 

tive oportunidade de refletir mais sobre isso, portanto não sei se 

a área da Educação também deveria merecer alguma consideração, 

porque o art. 4º, declarado inconstitucional, falava em 

proporcionalidade também para a área de Educação.  Não sei se esse 

assunto foi tratado na Comissão de Normas. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Examinamos todo o decreto.  

Inclusive, a Comissão de Normas já apresentou ao Presidente e à 

Conselheira Ângela a proposta, inclusive a do ano passado, de 

alteração do Decreto nº 2.536.  Como isso é urgência 

urgentíssima... 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Irmã, volto a insistir em uma 

coisa que já disse aqui anteriormente.  Antes disso, quero 
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informar que hoje tive outra informação de que havia nova 

resolução do Supremo, um tal de voto de manutenção, que eu não sei 

bem o que é isso, ouvi isso hoje. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Voto de 

manutenção, nobre Conselheiro, é algo que resguarda determinado 

fato de uma ação. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - A informação que eu tive é que 

esse voto de manutenção teria mantido a regra dos 20%.  Esse é o 

ponto fundamental.  Essa informação eu tive hoje. 

Eu não sei se foi só para a Educação ou se pegou também 

a área da Saúde. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Era cumulativo.  Se foi 

para manter os 20%, na anterior já era cumulativo:  20% ou 60%.  A 

Lei nº 9.732  é que retirou essa cumulatividade. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Se não ficar esclarecido 

exatamente o que o Supremo resolveu, analisarmos uma resolução que 

eventualmente não esteja baseada na decisão do STF é pisar em 

casca de banana.   

Eu fiquei sabendo disso hoje e confesso a vocês que não 

tive tempo de verificar.  Até perguntei para a Vera se ela já 

tinha esse documento aqui na presidência. 

Creio que precisaríamos examinar esse documento. 

A senhora sabe alguma coisa a esse respeito, Irmã? 
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IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Sei, sim.  Estamos 

acompanhando.  O Decreto nº 2.536 regulamenta o art. 18 da LOAS.  

E a LOAS é que diz que o conselho tem legitimidade de conceder o 

certificado de registro.  E não há vínculo desse decreto com a 

Adin.  

A Comissão de Normas está engessada, não pode fazer 

nada;  a equipe de análise, muito menos.  As entidades de saúde 

que se desmembraram estão com os processos parados, correndo o 

risco de indeferimento.   

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Se não me engano, o art. 

55 se refere à cota patronal e não fala sobre certificado.  

Portanto, o que se está falando é a ponta do INSS.  Está avaliando 

a concessão de certificado. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - O art. 1º, que revogou o art. 

55, se referia à gratuidade total. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Para isenção da cota 

patronal, não para concessão de certificado.  Por isso podemos 

fazer uma resolução, porque não estamos tratando de matéria do 

INSS. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - E a manutenção se refere a quê? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - À manutenção para a Educação, 

dos 20%. 
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Diz o artigo:  o disposto no inciso VI não se aplica à 

entidade da área da Saúde  − são os 20%. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Esse é o Decreto nº 2.536? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - É. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Qual é o artigo, Irmã? 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Art. 3º, VI. 

O art. 3º, § 4º, trata da Saúde. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - De qualquer forma, eu não 

poderia deixar de trazer ao Conselho esse problema, que tive 

conhecimento hoje, porque não sei qual poderia ser o reflexo dessa 

decisão posterior do Supremo  − isso foi decidido depois  − sobre 

tudo isso. 

Sinceramente, acho que deveríamos procurar saber se 

houve essa decisão no Supremo e sobre o que realmente tratou. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Com a palavra a 

Conselheira Rosângela e, a seguir, a Conselheira Ângela. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - O que estamos propondo é o 

seguinte: quais os documentos que as entidades de Saúde têm de 

apresentar ao CNAS para fazermos a análise e conceder o 

certificado.  Do jeito que está, ou tudo da área da Saúde fica 

parado ou vamos indeferir tudo, prejudicando o atendimento. 
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Concordo com o Gilson que temos de tomar todos os 

cuidados, checar as informações, fazer os encaminhamentos devidos 

etc.  Entretanto, creio que essa resolução pode caminhar 

paralelamente a isso, porque não estamos fazendo nenhuma 

alteração.  Basta dizer: as entidades precisam apresentar ficha de 

cadastro, cópia do convênio, demonstrativo etc. para que a equipe 

de análise tenha um parâmetro para fazer seu trabalho.  Da forma 

como hoje se encontra, está amplo e solto e eles não têm como 

trabalhar.  Enfim, essa resolução é operacional, visando facilitar 

o trabalho da Comissão e da equipe de análise. 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Reitero meu 

posicionamento manifestado em outra reunião nossa:  a isenção da 

cota patronal é uma coisa.  A isenção diz respeito à unidade da 

administração, no caso, o INSS, que renunciaria à cota patronal em 

razão da qualificação de algumas entidades.  Onde isso está 

prescrito?  Na Lei nº 9.732.  E isso é objeto de análise do 

Supremo Tribunal Federal. 

Agora, em relação à qualificação das entidades, nós 

nunca demos nem isenção muito menos imunidade, porque isso é 

matéria constitucional.  Apenas qualificamos, dizendo:  essa 

entidade já tem qualidade de entidade de assistência social.  O 

INSS vê se dará a isenção da cota patronal ou não.   

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Só um 

esclarecimento. Quer dizer que não entramos no mérito da avaliação 

do INSS? 
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ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Absolutamente não. 

Está no Decreto nº 2.536 que o INSS poderá denunciar, 

para o Conselho, a entidade que ele, no âmbito de sua 

fiscalização, perceber que tem alguma coisa que não se adapte ao 

perfil do que é uma entidade de assistência social. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - No sentido 

prático, a entidade vem, dá entrada no Conselho, presta as 

informações.  O Conselho submete ao INSS para ver essa parte? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Não, não.  O Conselho 

qualifica.  Ele diz que a entidade faz assistência social.  

Depois, a entidade pega o título do Conselho e vai ao INSS, se 

quiser. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Se não for para 

isso, serve para que, então? 

 

ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Serve para isenção do 

imposto de importação, imunidade de impostos etc.  A imunidade de 

impostos é dada às entidades de assistência social.  Serve para 

uma série de outros tributos. 

Essa resolução não conflita, absolutamente, com aquilo 

que está sendo discutido pelo INSS, junto com o Ministério da 

Previdência, no Supremo Tribunal Federal. 

 

PAULO COURY - Não estamos inventando documento novo. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Esclarecido, 

Conselheiro Gilson? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Estou esclarecido quanto à 

questão com a preocupação da área de Saúde, mas recomendaria 

verificar na Supremo sobre o que foi esse tal voto de manutenção. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Para verificar no 

Supremo, temos de suspender a votação. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Acho que poderíamos proceder à 

votação. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Eu queria confirmar o que a 

Rosângela falou.  Os 20% se referem ao valor.  Na Saúde, refere-se 

ao atendimento, à mensuração de atendimento.  A equipe de análise 

não tem como fazer essa mensuração do percentual, porque não é um 

valor de gratuidade. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Se V.Sas. não 

tiverem objeção, procederei à votação simbólica.  (Pausa.) 

Os Conselheiros que aprovam permaneçam como estão.  

(Pausa.) 

Aprovada a resolução. 

 

PAULO COURY - Feliz Natal a todos. 
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ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - O segundo ponto que consta da 

nossa ata é o do material de orientação para as entidades.  Esse 

material foi também distribuído a todos. 

A Irmã Tereza preparou material sobre a legislação para 

concessão de registro e certificado de entidades de fins 

filantrópicos no Conselho Nacional de Assistência Social.  Esse é 

um material interno, distribuído apenas aos Conselheiros.  É uma 

primeira versão e estamos abertos a sugestões.  Já fizemos uma 

avaliação do material, ontem, na Comissão.  Em primeiro lugar, 

chegamos à conclusão de que ele é muito útil, uma vez que ele tem 

todas as leis e resoluções referentes à concessão de registro e 

certificado. 

Na segunda parte, temos sugestões às entidades em 

relação ao plano de trabalho e ao relatório de atividades.  

Ainda está faltando a resolução da Saúde, que entraria 

nesse material.  Além disso, seria preciso ser feita uma 

introdução pelo CNAS, explicando o material etc.  Nós estamos 

encaminhando esse material à própria Comissão de Normas para uma 

revisão técnica.  Essa é uma contribuição da Irmã Tereza e da 

Comissão de Normas a todos os conselheiros. 

 

ANTÔNIO LUIZ LEITE DE BRITO - Eu queria fazer dois 

registros.  Primeiro, o Conselho Municipal de Salvador está 

distribuindo para os demais conselhos as rotinas de critérios que 

ele utiliza.  Mandamos imprimir 2.600 exemplares para distribuir 

para todo o país, como contribuição do Conselho Municipal de 

Salvador.   
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O segundo registro é parabenizar a Irmã Tereza pelo seu 

belíssimo trabalho e pela dedicação. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Isso é 

redundância, a Irmã sempre faz um belo trabalho. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - O CNAS recebeu correspondência 

encaminhada pela Febiex. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Resposta de 

correspondência encaminhada a Febiex.  

V.Sa. está trazendo aqui para o Plenário a resposta de 

vocês à Febiex? 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Não, há um erro de digitação. 

Este Plenário encaminhou à Consultoria Jurídica essa 

matéria.  O que estamos trazendo é a resposta da Consultoria 

Jurídica. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A senhora me 

desculpe, mas não é esse o procedimento.  A resposta da 

Consultoria Jurídica tem de ser encaminhada à presidência do CNAS 

e ela tomará as providências devidas.  V.Sa. não pode trazer essa 

correspondência ao Plenário. 

Nós encaminhamos à Consultoria Jurídica pedido de 

esclarecimento sobre o assunto.  Quem encaminhou? 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - A presidência. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - V.Sa. então já 

respondeu para todos os Conselheiros. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Entretanto, essa resposta foi 

encaminhada à Comissão de Normas. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Eu encaminhei a 

vocês, para que a analisassem e a encaminhassem à presidência, e 

não para trazer ao plenário.  Quem traz para o Plenário é o 

Presidente. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - A Comissão de Normas retira 

esse item.  Está encaminhando à presidência, informando que 

concorda com o parecer jurídico apresentado. 

O próximo ponto trata da proposta de alteração do 

Decreto nº 2.536.  Recebemos correspondência apresentando 

sugestões de alteração ao Decreto nº 2.536.   

A Comissão solicita esclarecimentos ao Presidente, em 

relação aos encaminhamentos sobre a questão.  Na última reunião, 

foi solicitado pela Conselheira Ângela que as propostas da 

Comissão fossem encaminhadas ao Sr. Ministro, pelo Sr. Presidente.  

Há uma solicitação de informação sobre esse encaminhamento. 

Decidimos não colocar mais em votação em plenário essa 

matéria, mas fazer gestões junto ao Ministro.  Só reiteramos a 

necessidade de se fazer gestões pela presidência junto ao 

Ministro, sensibilizando S.Exa. sobre a importância da alteração 

do decreto. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - O que tratamos em 

relação a isso foi basicamente junto com a CND.  Qual era a idéia 

original?  Parece-me que tanto o Ministro como a área do governo 

não queriam mudar isso.  Com a informação dada hoje pelo Eduardo 

Barbosa a respeito do projeto, e mais outra informação obtida em 

conversa com o Ministro Waldeck, ele disse que incluiria isso na 

medida provisória. 

É uma situação complicada.  Ninguém recebe mais pressão 

em relação a isso do que eu, porque são os 6 anos  - 3 mais 3.   

Só temos uma forma de alterar isso:  mudar o decreto. 

Como eu acho difícil mudar o decreto, creio ser muito 

mais conveniente conseguir incluir na medida provisória que vai 

tratar da CND um artigo a esse respeito.  Esse é o caminho que 

devemos seguir. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - É interessante. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Pedir mudança de 

decreto só por causa disso?! 

Há outro dado que eu gostaria de passar aos senhores. 

Esta semana eu recebi um telefonema da D. Ruth, pedindo 

um certificado para a “Alfabetização Solidária”.  Eu tive de 

explicar à D. Ruth por que não poderíamos dar.  Na verdade, 

conseguimos, pela necessidade do Comunidade Solidária, um parceiro 

para que se mude isso.  Ela concordou.  Foi aí que surgiu a idéia 

da medida provisória. 
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Ao mesmo tempo, com a polêmica instituída no Congresso 

porque o Senado votou a regulamentação de edição de medida 

provisória, eu não creio que o Governo, agora em dezembro, vá 

editar alguma medida provisória nova, porque se o fizesse seria 

como se estivesse afrontando o Senado.  O Senado acaba de aprovar 

a regulamentação de edição de medidas provisórias e o Governo 

emite nova medida provisória?! 

A meu ver, isso deve ficar para janeiro ou fevereiro.  

O Congresso volta a trabalhar no dia 11 de janeiro e vai até 

julho, sem recesso, emendando com a sessão legislativa que começa 

dia 15 de fevereiro.  Aí, poderíamos voltar com esse assunto. 

Entretanto, da parte do Ministério   − e se eu estiver errado a 

Ângela me corrige −, não vejo nenhuma vontade de ninguém em mudar o 

decreto.  Todo o mundo já falou sobre isso em todos os lugares e 

em todos os cantos do país.  Assim, a única coisa que nos resta é 

pedir para incluir na medida provisória, por meio de pressão 

política.  Se vocês concordarem com isso... 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Então, pelo menos inclua mais 

um item, o que se refere ao plano de trabalho.  Isso porque o CNAS 

não aprova plano de trabalho.  Ele aprova relatório.  Isso seria 

competência do Conselho Municipal de Assistência Social.  Seriam 

pelo menos dois itens. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Está bem, Irmã. 

Faça a sugestão por escrito, encaminhe à presidência. 
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ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ  - O próximo ponto tratado pela 

Comissão de Normas refere-se aos processos pendentes da Resolução 

nº 115.  Na última página da ata da Comissão, está anexado um 

quadro que mostra a situação dos processos.   

Lembram-se que a Resolução nº 115 é dos processos 

indeferidos.  Eram 55 processos.  Desses, 6 foram arquivados, 

porque não solicitaram reconsideração;  28 foram deferidos até o 

momento;  6 foram baixados em exigência;  4 aguardam análise; 3 

para deferir;  5 com o INSS;  2 voltaram do INSS, e há 1 para ser 

relatado pela Conselheira Ângela. 

O próximo ponto trata dos processos baixados em 

exigência e que não cumpriram o prazo previsto.  A equipe de 

análise nos enviou relação com mais de 300 processos, de abril e 

maio, baixados em exigência, com pedido de documentação etc. e as 

entidades não responderam.  Eles estão solicitando autorização 

para indeferir esses processos.  A comissão de Normas concordou 

com esse encaminhamento. 

Outro ponto tratado foi o parecer sobre uma entidade 

chamada Educandário Social Lar de Frei Luiz.  O Conselheiro 

Andrade foi o relator desse processo.  Trata-se de uma denúncia de 

pagamento a um sócio por serviços prestados, e o estatuto da 

entidade impede o pagamento de sócios. 

Analisamos o processo e concordamos com o parecer do 

relator no sentido de acatar a denúncia.  Como há um processo 

interno no CNAS para renovação da CEFF, esta será condicionada às 

alterações que a entidade apresente. 

O serviço de Normas apresentou a relação dos processos 

que estão em tramitação no Congresso Nacional de interesse da 
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Comissão de Normas.  Consideramos muito interessante e inclusive 

há projetos no Congresso Nacional que entram diretamente na 

Assistência Social.  A Comissão de Normas sugeriu que as três 

comissões do CNAS acompanhem esses projetos no Congresso.  Por 

exemplo, o de renda mínima. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Conselheira 

Rosângela, fizemos um acordo com a Secretaria do Congresso e eles 

devem nos dar, quinzenalmente, um disquete com as posições dos 

projetos que interessam à área social. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Ótimo!! 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Isso acontecerá a 

partir de janeiro.  Esse back-up vamos conseguir fazer direto da 

Câmara para cá, entrando na Sinopse, onde há semanalmente o 

acompanhando dos projetos. 

 

ROSÂNGELA  DIAS DA PAZ - Os informes da Comissão de 

Normas estão concluídos. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Alguma 

observação?  (Pausa.) 

Com a palavra a Conselheira Fátima, pela Comissão de 

Financiamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Continuando o 

relato da Comissão de Financiamento, foram tratados os seguintes 
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assuntos:  acompanhamento da execução orçamentária de 1999, do 

Fundo Nacional de Assistência Social, terceiro trimestre.  O 

terceiro trimestre seria o correspondente a julho, agosto e 

setembro.  Como o César esteve presente, já deu dados referentes 

aos meses de novembro e dezembro, tornando importante a discussão.  

Como só vamos ter reunião em janeiro, não poderíamos mais ver qual 

a execução orçamentária do quatro trimestre.  Infelizmente, essa 

parte ficará para a reunião de janeiro.   

Em relação aos serviços assistenciais, a competência de 

outubro está fechada e o pagamento de novembro está sendo 

processado.   

Quanto à erradicação do trabalho infantil, foi pago até 

dezembro para a maioria dos Estados.   

No que se refere ao BPC, a execução financeira não tem 

problema, a suplementação orçamentária já foi liberada.  Na página 

45, há um quadro em que está explicitada a questão orçamentária.  

O Benefício de Prestação Continuada, no orçamento mais lei e 

crédito, era de 1 bilhão, 330 milhões e 930 mil.  No crédito 

suplementar, em tramitação, tinha 218 milhões, 502 mil e 244 

reais.  O empenhado deu 999 milhões, 553 mil, 965 reais;  pagos, 

988 milhões.  A suplementação orçamentária já foi concedida, 

portanto já existe a dotação de 1 bilhão, 549 milhões, 405 mil e 

244 reais, o que perfaz o total do que será necessário para fechar 

o Benefício de Prestação Continuada até o mês de dezembro. 

No que se refere ao Brasil Criança Cidadã, foram pagas 

a primeira e a segunda parcelas para os Estados.  Até dezembro, 

será paga para os Estados que tiverem CND. 
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Sobre o renda mínima, foram repassados ao MEC 19 

milhões e 500 mil reais, estando previstos 25 milhões até o final 

de dezembro, que é o que o MEC tem condições de executar.  Vocês 

se lembram que, por solicitação da Comissão de Financiamento, a 

Conselheira Sônia apresentou o Programa de Renda Mínima, mostrando 

que ele tinha problemas de operacionalização, que o MEC ainda não 

estava conseguindo superar.  Não conseguiu superar, tanto assim 

que o que foi previsto para o Renda Mínima − 100 milhões − teve 

como aplicação 25 milhões − um quarto do previsto.   

A SEAS fez algumas considerações:  todas as entidades 

que estiverem em dia com a CND receberão a parcela de dezembro, 

diferentemente do que ocorreu em 1998, que não receberam a parcela 

de dezembro.  Segundo o César, dificilmente receberiam essa 

parcela.   

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - O colega do MOG  vai 

batalhar por esses recursos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se está havendo 

gestões para conseguir esse dinheiro, acho fantástico e espero que 

consigam. 

Em relação ao orçamento financeiro, será zerado até o 

final de dezembro.  Toda a execução orçamentária do Fundo Nacional 

de Assistência Social está fechada até outubro, e em alguns 

programas até dezembro. 

Assim, aprovamos o relatório de execução do terceiro 

trimestre, mas com algumas questões já resolvidas do quarto 

trimestre. 
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JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Esses dados que você está 

vendo aí, Fátima, devem ser de data bem anterior a outubro, porque 

hoje já temos quase mil prefeituras conveniadas no Programa de 

Renda Mínima.  Os recursos que você falou que estavam na casa dos 

25 milhões devem estar chegando perto dos 42 milhões. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Isso é 

maravilhoso! 

 

JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - É bom registrar isso, 

porque talvez esses números ainda não tenham chegado para o César, 

porque ainda estamos em fase de procedimentos de convênio.  

Possivelmente, chegaremos à casa dos 42 milhões de reais. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quanto ao 

orçamento do ano 2000 e critérios de repartição de recursos, a 

Comissão de Financiamento reafirma sua posição, que consta da 

Resolução nº 209 do CNAS, que aprova a proposta orçamentária 

apresentada pela SEAS para o ano 2000 com ressalvas:  necessidade 

de revisão do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que 

regulamenta o Benefício de Prestação Continuada. 

Observem que aprovamos o orçamento colocando a 

necessidade de revisão do decreto que trata do Benefício de 

Prestação Continuada, portanto, já era algo que estávamos vendo 

que deveria ser revisto e que o CNAS deveria assumir a questão do 

Benefício de Prestação Continuada, já bastante discutida hoje. 
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A segunda ressalva é a necessidade de incluir no 

orçamento previsão para os programas de geração de renda e de 

enfrentamento à pobreza, que infelizmente não constou.  Colocamos 

a geração de renda como prioridade, na medida em que o Ministério 

do Trabalho tem um programa de geração de renda que não atende à 

população que nós atingimos. 

A terceira ressalva foi a inclusão de menção à situação 

de risco dos beneficiários dos programas da rede de proteção 

social.  Isso foi solicitado para que nenhum cidadão que estivesse 

recebendo benefício, qualquer que fosse ele − Benefício de 

Prestação Continuada ou outro qualquer −, sofresse qualquer risco 

de penalização.  Não tínhamos ainda conhecimento dos critérios de 

repasse de recurso, mas já prevíamos que se houvesse qualquer 

prejuízo não seríamos favorável a ele. 

Por fim, ainda como ressalva, não aprovamos os 

critérios de repartição de recursos destinados à Assistência 

Social apresentados pela SEAS/IPEA.  A Comissão de Financiamento 

chegou a essa conclusão por unanimidade. 

Como encaminhamento, temos:  somente com a publicação 

do Orçamento de 2000 e a aprovação das emendas que tramitam nas 

Comissões de Direitos Humanos e de Seguridade Social existirão 

elementos para se decidir como acontecerá a repartição dos 

recursos destinados à Assistência Social.  A Comissão de 

Financiamento propõe a revisão dos critérios de repartição dos 

recursos apresentados pela SEAS, visando ao seu aperfeiçoamento, 

com amplo estudo, inclusive com intervenção de toda a sociedade. 

Antes de encerrar os informes, quero saudar o novo 

companheiro da Comissão de Financiamento, que ali representa o 
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MOG, Conselheiro Eugênio Guilherme Himmen.  Ele participou pela 

primeira vez da reunião da Comissão e deu importantes 

contribuições.  Espero que ele continue a participar das nossas 

reuniões com freqüência e assiduidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na condição de 

presidente ad hoc, se não houver nenhum questionamento à 

Conselheira Fátima, passo ao item seguinte da pauta:  aprovação 

das resoluções do CNAS. 

Creio que essas resoluções foram enviadas a todos por 

e-mail.  (Pausa.) 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - alguns não conseguiram 

receber.  Os representantes de São Paulo não conseguiram receber. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) − Isso precisa de 

esclarecimento de quem fez o envio das resoluções. 

Também temos de aprovar a redação final da resolução 

sobre critérios de partilha.  A Conselheira Tânia poderia ler a 

redação final, e depois teríamos os esclarecimentos sobre as 

demais resoluções do CNAS. 

Passo a palavra à Conselheira Tânia. 

 

TÂNIA MARA GARIB - “Resolução n.° 339, de 7 de dezembro 

de 1999. 

O Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social, 

CNAS, em reunião realizada no dia 7 de dezembro de 1999, no uso de 
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suas atribuições previstas na Lei n.° 8.742, de 7 de dezembro de 

1993 e,  

Considerando Ofício da Secretária de Estado de 

Assistência Social - SEAS, de n.° 3.392/99, datado de 9 de agosto 

de 1999, e Ofício sem número, datado de 20 de setembro de 1999, 

apresentando ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, 

estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, sobre 

Repartição de Recursos aos Estados Brasileiros,  

Resolve que: 

Art. 1° - A Secretaria de Estado de Assistência Social 

- SEAS, distribuirá os recursos dos Serviços de Ação Continuada - 

SAC, conforme os novos critérios propostos pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social - SEAS, ao Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, para o ano 2000. 

Art. 2° - A aplicação dos novos critérios será feita 

gradativamente, de forma que, no ano 2000, se avançará na medida 

da existência de provisão orçamentária que possibilite, 

concomitantemente, que nenhum Estado diminua o montante recebido 

em 1999, conforme exemplo em tabela anexa. 

Art. 3° - Caberá às Comissões Intergestoras Bipartites 

propor aos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social a 

forma de repartição entre os municípios, dos recursos federais e 

estaduais destinados ao SAC no âmbito de cada Estado, tendo como 

referenciais o estudo apresentado pela Secretaria de Estado de 

Assistência Social - SEAS, ao Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, aplicado por município, as metas pactuadas na 

Agenda Social e outros critérios baseados em indicadores sociais 

aplicáveis à realidade de cada Estado, observando-se o 
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estabelecido no Capitulo V, inciso 1.2. da Norma Operacional 

Básica/99. 

Art. 4° - a Secretaria de Estado de Assistência Social 

- SEAS, providenciará, no primeiro semestre do ano 2000, o 

aperfeiçoamento dos estudos, a fim de que, na discussão sobre 

critérios de distribuição de recursos para o orçamento do ano 

2001, novos subsídios sejam acrescentados, possibilitando uma 

repartição cada vez mais equânime dos recursos federais, estaduais 

e municipais. 

Art. 5° - o Conselho Nacional de Assistência Social 

terá o prazo até julho de 2000 para aprovação dos novos critérios 

para o ano 2001. 

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Marco Aurélio Santullo 

Presidente do CNAS.” 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A única parte 

acrescentada a essa resolução foi a introdução, com as 

competências do Conselho e o considerando em relação aos dois 

ofícios que foram encaminhados pela SEAS ao CNAS, apresentando os 

estudos do IPEA.  Exatamente como veio o ofício, foi mencionado no 

cabeçalho. 

Em votação a redação final da resolução. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

(Pausa.) 
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Fica a resolução aprovada por maioria, com os quatro 

votos contrários manifestados em relação aos arts. 1º a 5º, quando 

da votação do texto da resolução. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E que se registre 

quais os pontos em que diferimos, porque muitos pontos desta 

resolução nós concordamos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Ranieri vai falar 

sobre a remessa das resoluções do CNAS. 

 

JOSÉ RANIERI CLEMENTE BRAGA - As resoluções foram 

enviadas por e-mail, mas houve uma falha técnica na remessa  − foi 

esquecido de fazer a conversão da versão do Word.  Talvez por isso 

alguns conselheiros tenham tido dificuldade em abrir o arquivo. 

 

CÉSAR RODRIGUES VIANA - Houve mudança no meu e-mail e 

provavelmente essa a causa de eu não ter recebido.  Já comuniquei, 

por escrito, o novo e-mail e gostaria que fossem atualizadas e 

remetidas as resoluções anteriores. 

 

REGINA MARIA VOLPINI RAMOS - Eu queria pedir uma 

retificação na Ata, que após rápida leitura aprovei.  Não percebi, 

entretanto, que na página 15 da Ata passada meu nome saiu 

invertido.  Eu gostaria que fosse retificado de Maria Regina para 

Regina Maria. 
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CÉSAR RODRIGUES VIANA - Já aconteceu comigo, em duas ou 

mais correspondência, em vez de enviarem para César Rodrigues 

Viana foi para César Viana Rodrigues. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) − O setor competente 

fará as modificações. 

Com a palavra a Irmã Tereza. 

 

IRMÃ MARIA TEREZA DINIZ - Não sei se todos Conselheiros 

sabem que o Ranieri está exercendo a função de Secretário-

Executivo interino.  (Palmas.) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) − Então, tem de 

participar mais ativamente da reunião do Conselho.  Meus 

cumprimentos ao Ranieri. 

Eu pediria ao Ranieri que informasse quais as 

resoluções que estamos aprovando hoje. 

 

JOSÉ RANIERI CLEMENTE BRAGA - Elas estão em um quadro 

na última página do caderno da reunião. 

Esse quadro demonstra o grupo de resoluções − 23 e 24 − 

encaminhado à publicação ad referendum do Colegiado.  E consta de 

várias resoluções referentes a registro, recadastramento, 

certificado de filantropia, renovação, importação e 

reconsideração, e totalizaram 336 processos.  São as Resoluções 

nºs 265 a 286. 
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MARCO AURÉLIO SANTULLO - Eu só queria fazer um adendo:  

todas essas resoluções têm parecer da Comissão de Normas, a 

assinatura da Comissão de Normas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bem lembrado e 

esclarecido, porque essa era uma reivindicação do Conselho. 

Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, na Resolução 

nº 328, que trata de prestação de contas de algumas entidades que 

estavam inadimplentes, pedimos que coloquem o número do CGC.  

Anteriormente, já havíamos pedido que quando colocassem o número 

do processo,  colocassem também o número do CGC da entidade, 

porque muitas vezes o número do processo não corresponde à 

entidade ou vice-versa.  Esta é a segunda ou terceira vez que faço 

essa solicitação, dentro das possibilidades de isso ocorrer. 

Em algumas outras resoluções, colocaram o número do CGC 

e não é explicitado que é o número do CGC.  Estou vendo que não é 

um procedimento normal, porque dali para a frente colocaram CGC nº 

tal.  Só não foi colocada a sigla. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Ranieri tem uma 

explicação sobre sua solicitação quanto ao CGC. 

 

JOSÉ RANIERI CLEMENTE BRAGA - Com relação à última, 

pode ter sido um erro de digitação.  Quanto à inclusão do número 

do CGC nessas resoluções de restabelecimento é inviável, porque 
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são instituições do cadastro antigo do MEC e nem todas possuem 

esse número de CGC.  Isso seria inviável de ser feito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais algum 

questionamento sobre o conjunto de resoluções?  (Pausa.) 

Em votação as resoluções. 

Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovadas. 

Com isso e com a presença do Sr. Presidente, passo a 

palavra ao Presidente. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Vamos ao item que 

trata dos informes do Ano Internacional do Idoso. 

Com a palavra o Conselheiro Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu gostaria de dividir essa 

parte de informes com o Conselheiro João Batista, inclusive porque 

eu não participei de um evento em São Paulo, que contou com a 

presença de D. Paulo Evaristo Arns. 

Passo a palavra ao Conselheiro, para que relate esse 

evento e nos dê informações sobre o Ano Internacional do Idoso. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Este ano, pela primeira vez, 

a Organização Mundial da Saúde considerou que o envelhecimento 

ativo compreende os quatro sentidos da existência humana:  o 

físico, o mental, o social e o espiritual.  Pelo cronograma do 

Comitê Organizador do Ano Internacional do Idoso, instituído pela 

ONU, foi feita uma celebração inter-religiosa.  Há uma confusão 
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entre celebração inter-religiosa e ecumênica.  Ecumênica é quando 

só entra a tradição cristã.  Lá estiveram representadas quatorze 

tradições inter-religiosas  − muçulmanas, budistas, hinduístas etc. 

− e teve uma grande cobertura da imprensa.  Inclusive o Jornal do 

Brasil e a Folha de S. Paulo deram destaque especial a esse evento 

que, segundo a avaliação do próprio Cardeal D. Paulo Evaristo 

Arns, que é representante titular nesse Comitê, foi o melhor 

evento inter-religioso que celebrou em toda sua vida.  Aliás, ele 

disse que só houve três eventos desse no Brasil com tal 

repercussão:  o primeiro, quando faleceu o jornalista Wladimir 

Herzog, e ele comandou uma celebração inter-religiosa;  o segundo, 

durante a Guerra do Golfo, e o terceiro agora, pelo Ano 

Internacional do Idoso, quando ele pôde finalmente reunir a 

representação das comunidades judaica e muçulmana em uma mesma 

mesa.  Além de tudo, foi extremamente emocionante.  A maioria dos 

componentes do referido Comitê esteve presente e pode testemunhar 

esse fato, na realidade, um fato histórico. 

Resumidamente, até pelo adiantado da hora, era o que eu 

tinha a dizer. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Há mais um importante comunicado 

a fazer aos conselheiros.  Trata-se também de iniciativa do Ano 

Internacional do Idoso que, como todos sabem, mensalmente tinha 

eventos de cada um dos ministérios que participam da política do 

idoso em comemoração ao Ano Internacional do Idoso. 

No mês de dezembro, teremos um evento no Ministério do 

Planejamento.  Será realizado, no dia 13 de dezembro,  um 
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seminário, no auditório do MOG, sobre a participação do IPEA e do 

ministério na política do idoso. 

Haverá uma série de pronunciamentos.  Eu só recebi da 

SEAS uns três ou quatro folders sobre o evento.  Para os que 

tiverem interesse, na próxima segunda-feira, dia 13, às 9 horas, 

haverá a sessão de abertura, ocasião em que estará presente o 

Ministro Martus Tavares, o Ministro Waldeck Ornélas, a Secretária 

Wanda Engel e o Roberto Martins, Presidente do IPEA.  O IPEA vai 

lançar o livro “Muito além dos 60 - os novos idosos brasileiros”.  

Creio que é um livro muito instrutivo, porque tem uma série de 

dados sobre a população idosa brasileira e o IPEA tem inúmeros 

trabalhos nessa áreas. 

A partir das 10 horas, estarão outros expositores, 

entre eles a Ana Amélia Camarano, que já participou de trabalhos 

na área dos idosos este ano, em um seminário promovido pela SEAS.  

Haverá também o pronunciamento do Ricardo Paes de Barros, o que 

propôs os critérios de repartição de recursos, que fez os estudos 

do IPEA.  Falará também a ex-Secretária Lúcia Vânia. 

O seminário começa no dia 13, às 9 horas, e se encerra 

com um pronunciamento do Álvaro Machado, às 18h30min, com uma 

homenagem aos idosos centenários, que vêm de diversas partes do 

Brasil.   

Creio que o evento será muito importante e todos os que 

puderem devem participar. 

Era o que eu tinha a informar. 

 

JOÃO BATISTA LIMA FILHO - Também será lançado a 

campanha nacional que se chama “Eu quero te ouvir”.  Trata-se de 
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parceria entre a SEAS, Caixa Econômica Federal e a Philips. A 

Philips vai recondicionar aparelhos auditivos no Brasil inteiro.  

Como pontos de recepção, utilizarão as 2 mil agências da CEF.  E 

isso será revertido aos idosos necessitados, sem nenhum custo.   

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Estamos esperando 

o Conselheiro Emerson acabar a redação final da resolução. 

 

Gilson Assis Dayrell - Não teremos reunião amanhã, não 

é, Presidente? 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - A pauta foi 

concluída.   

Na hora em que o Presidente se ausentou foi para fazer 

uma consulta.  Evidentemente, isso não é atribuição do Colegiado, 

mas sim uma atribuição administrativa do Presidente. Entretanto, o 

presidente se sente no dever de comunicar a V.Sas. que, no caso do 

titular do Conselheiro Waldir, a presidência vai solicitar que 

seja feito o estorno da diária do mesmo, porque ele só assinou a 

lista de presença e se ausentou.  Por ocasião das deliberações 

esteve presente o Conselheiro Waldir, que permaneceu o dia inteiro 

na reunião.  Esta presidência acha que não é justo que o 

Conselheiro Cláudio perceba em detrimento do Conselheiro Waldir.  

Vou tentar, da forma jurídica, legal, fazer o estorno.  Já 

comuniquei ao Conselheiro Cláudio que eu iria fazer isso e ele não 

fez nenhuma objeção.  Esse é um procedimento que não dá para 

aceitarmos:  o conselheiro assina a lista de presença, não 

participa de nenhuma discussão ou deliberação.  Quem votou foi o 
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seu suplente.  Essa é uma posição que a presidência vai tentar 

reverter e aproveita para comunicar a V.Sas. 

Alguma objeção quanto ao estorno da diária do 

Conselheiro Cláudio?  (Pausa.) 

Com a palavra o Conselheiro Emerson, para fazer a 

leitura da redação final da resolução. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL -  Farei a leitura do 

documento. 

Brasília, 07 de Dezembro de 1999. 

Senhor Ministro, 

Os Conselheiros abaixo citados, representantes de 

diferentes segmentos que compõem a Assistência Social, 

considerando que: 

1) 42% dos municípios brasileiros estão deixando de 

receber recursos do FNAS por falta da apresentação da CND; 

2) o público atendido pela Assistência Social está em 

tal situação de risco social que não pode ser prejudicado pela 

situação dos municípios brasileiros, a exemplo do repasse 

automático dos recursos para a área de Saúde e Educação 

considerados como a LOAS políticas públicas de direito. 

Diante do exposto, solicitamos, com a maior urgência, 

que Vossa Excelência viabilize a publicação de Decreto que elimine 

a exigência da CND para os repasses de recursos do FNAS para os 

FEAS e FMAS. 

Com os nossos cordiais cumprimentos. 

Seguem as assinaturas dos conselheiros. 
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PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Todos estão de 

acordo com o texto? 

 

JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Eu queria saber do 

Prefeito Emerson se no caso do programa de renda mínima esta 

redação o contempla.  Aí fala explicitamente em Estados. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Fala de recursos do Fundo.  O 

renda mínima está no fundo. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Acontece que o dinheiro do renda 

mínima passa do Fundo Nacional de Assistência Social para o 

Ministério da Educação e este para a Secretaria de Educação, e não 

via fundo.  A especificidade que está aí é para o Fundo de 

Assistência Social. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - A Educação já é 

assim. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Apesar de passar 

para a Educação, ele faz parte do Fundo, e aqui fala em Fundo 

Nacional de Assistência Social.  

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Mas a educação já 

está contemplada. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Mas segundo ele, no renda mínima, 

não. 
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JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Para a concessão dos 

recursos, nós exigimos a CND, documento imprescindível.  Tanto é 

que o fraco desempenho do programa é em função da exigência da 

CND.  Queria saber se nesta redação está incluído o renda mínima. 

 

EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Aí não está, não. 

 

JOSÉ ANDRADE DO NASCIMENTO - Por isso eu queria fazer 

esse registro, para ver se resolvemos. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Presidente, se não for 

inconveniente, bastaria apenas colocar mais um parágrafo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho 

redundante.  Sem dúvida nenhuma, se o renda mínima não estava 

contemplado era exatamente porque fazia parte do Fundo Nacional de 

Assistência Social.  Se é solicitado para o Fundo Nacional de 

Assistência Social ele está incluído, porque é um programa gerido 

pelo Fundo.  O programa apenas é executado pelo MEC, assim como o 

BPC era executado pelo INSS. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Conselheira Fátima, quero alertar 

que se esse decreto for publicado  − e é o que nós desejamos −, ele 

será apenas para os serviços de ação continuada da Assistência 

Social.  Não será para outros programas de Assistência Social, a 

exemplo de geração de renda, do renda mínima, do erradicação do 

trabalho infantil.   
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Se o interesse é que atinja a todos, que se coloque 

todos os programas de Assistência Social.  Aí, sim, incluiria o 

programa de renda mínima, porque o dinheiro sai do Fundo Nacional 

de Assistência Social para esse programa. 

O que abunda não prejudica e poderíamos fazer essa 

correção em benefício da Assistência Social do país. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu concordo em 

fazer essa correção:  que todos os programas sejam incluídos.  

Agora, se era do Fundo Nacional de Assistência Social estava 

correto.  Se é para todos os programas, concordo e acho que deve 

ser ampliado. 

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Podemos encerrar 

a reunião e assinarmos depois o documento. 

Agradeço a todos os Conselheiros pelo trabalho deste 

ano.  Foi um ano de muito trabalho.  Esta presidência sabe que o 

seu desempenho não esteve à altura do desempenho Presidente 

Gilson, mas promete que no semestre seguinte tentará melhorar. 

Agradeço a todos os Conselheiros e a todos os 

funcionários.  Tenho aprendido a cada dia com vocês.  Sinto-me 

gratificado por isso.  Desejo a todos vocês e a seus familiares um 

excelente Natal, um próspero Ano-Novo, com muita oração e muita 

fé.  Se Deus quiser, em 2000 conseguiremos muito mais avanços para 

a área social, propósito de cada um de nós. 

Muito obrigado.  (Palmas.) 

Com a palavra a Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Marco Aurélio 

foi muito feliz em fazer essa consideração final na qualidade de 

presidente do CNAS. 

Na condição de Vice-Presidente, pelo próprio estatuto 

atual não tenho cumprido todas as atribuições que correspondem ao 

cargo.  Espero que em um futuro próximo, muito próximo, eu e o 

Marco Aurélio possamos discutir quais são as minhas atribuições 

reais e eu possa assumir, de fato, a vice-presidência. Eu fui 

escolhida não apenas pela sociedade civil, mas também pelo 

Governo.  Eu gostaria que vocês participassem comigo das minhas 

tarefas, e para isso é necessário que discutamos quais são elas e 

deliberemos sobre elas.  Eu quero que me cobrem essas tarefas.  

Como este ano já não é mais possível, que em janeiro já comecem as 

cobranças.  Eu me sentirei muito feliz se em janeiro cada 

Conselheiro, da sociedade civil e do Governo, me cobrar as 

atribuições de Vice-Presidente. 

Muito obrigado. 

 

TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, o Dr. Emerson estava 

me dizendo que se mexermos muito nesse documento podemos não 

conseguir nada.  Se fosse o caso, creio que bastaria uma pequena 

alteração, ficando assim redigido o último parágrafo: “que elimine 

a exigência da CND para os repasses de recursos do FNAS”.  Pararia 

aí.  Está bem?   

 

PRESIDENTE (Marco Aurélio Santullo) - Está encerrada a 

reunião.  


