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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

DATA:  13 e 14.03.97 

HORÁRIO 9 às 18 horas 

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

Social.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Vamos iniciar a 37ª Reunião 

Ordinária do CNAS. 

(Falta de gravação.) 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Deixamos o item 2 - aprovação 

da Ata da 36ª Reunião Ordinária - para amanhã?   (Pausa.) Muito bem. 

Outra sugestão de alteração é que o item 5 passe para o início da tarde de hoje.  

Mais alguma sugestão? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu queria pedir informações e, neste caso, teria de pautar 

nos informes, como um ponto, notícias da PNAS 9, benefícios eventuais.  Esse assunto está 

sumido da pauta e é pendente. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Anotado nos informes, 

Conselheira. 

Mais alguma sugestão de alteração de pauta?  (Pausa.)  

Então, fica aprovada a pauta com essas alterações:  leitura e aprovação da ata, 

fica para a parte da tarde ou amanhã;  o item 5 será discutido na parte da tarde de hoje, e a 

inclusão de notícias sobre PNAS 9, benefícios eventuais. 

Item 3:  aprovação das Resoluções 2 a 8, 10 a 16. 

Alguma observação? (Pausa.) 

 

(Manifestação fora do microfone. Inaudível.) 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A maioria dos Conselheiros, 

normalmente, olha na hora.  Tudo bem, será mandado antes. 

Transferimos esse item das resoluções para mais tarde?  (Pausa.) 

Consulto os Conselheiros se examinamos agora as resoluções ou transferimos 

esse item para tarde.  (Pausa.)  Querem três minutos para dar uma olhada nas resoluções? 

Com a palavra a Conselheira Lisete. 

 

LISETE CASTANHO - Em relação à Resolução nº 13, eu já conversei com a 

Luíza.  Na Resolução 13 tem um hospital a que foi indeferido o certificado de entidade de fins 

filantrópicos.  Eu estava conversando com a Luíza, porque eu acho que se deveria colocar que o 

pedido foi indeferido porque ele não atende aos 20% e também não atende aos 60% do SUS.  É 

o Hospital Evangélico da Bahia. É o primeiro indeferido da Resolução nº 13 - renovação de 

certificado de entidade de fins filantrópicos.  É apenas para completar as razões do indeferimento, 

colocando que ele não atende nem aos 20% nem aos 60%.  A Luíza vai fazer essa correção.  Na 

realidade, ou ele atende aos 20% ou atende à...  Ele foi indeferido, porque geralmente na área da 

saúde está bem claro:  ele não atende aos 20%, mas atende a 60% do SUS.  E é só completar 

com o outro. 
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(Debates paralelos.  Inaudível.) 

 

LISETE CASTANHO - São duas hipóteses em que ele pode conseguir o 

certificado, seja nos 20%, seja nos 60%.  Mas isso a Luíza vai fazer, é só uma observação para 

ficar bem claro por que está sendo indeferido o pedido, será um argumento a mais, vamos dizer 

assim. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação a respeito 

das resoluções?  (Pausa.) 

Podemos colocá-las em votação?  (Pausa.) 

Em votação.  (Pausa.) 

Aprovadas, com a ressalva feita pela Conselheira Lisete. 

Item 4 da pauta.   

 

LISETE CASTANHO - Celecino, eu queria fazer uma apresentação. A Cláudia 

vai ser - ainda não é porque a portaria não foi publicada, mas temos informação de que será 

publicada com certeza - a titular do Ministério da Saúde, e eu ficarei na suplência por mais algum 

tempo.  Eu pedi a ela que viesse hoje, e ela participou de todos os seminários,  já está 

participando da nossa reunião da Comissão de Normas, para poder se inteirar do nosso trabalho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Cláudia, seja bem-vinda.  E que 

isso não represente seu afastamento, é reforço, não troca. 

Podemos passar ao item 4 da pauta? (Pausa.) 

Item 4 - Avaliação do ano de 96. 

. Cada Conselheiro apresentará a avaliação a partir de sua representação. 

. Prioridades para 1997. 

Estamos distribuindo um roteiro para orientar a discussão sobre a avaliação das 

ações do CNAS no ano de 96.  Como nossos Conselheiros são muito atarefados, a memória é 
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para que se registre alguns pontos e possamos fazer uma consideração sobre o que está aí 

colocado e mais alguma coisa que considerem importante. 

Vamos fazer uma rodada de considerações sobre o que fizemos e o que 

deixamos de fazer no ano passado?  Inclusive, Conselheira Ana Lígia, esse roteiro que passamos  

vai atender à sua preocupação inicial:  estamos exatamente tratando de vários itens, entre os 

quais a política nacional, a NOB, o GT-LOAS, benefícios eventuais.  Refiro-me a esse roteiro que 

acabamos de distribuir. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Infelizmente, tenho de reiterar que o que está na pauta 

não foi a proposta que eu fiz.  Há três reuniões, desde Recife, que infelizmente não consigo ser 

entendida a respeito do processo.  Não sei o que ocorre.   

Essa avaliação feita pelos Conselheiros, já chegamos a fazer em Recife.  

Repeti-la, não é o caso.  Eu propus, novamente, que se fizesse uma avaliação mais aprofundada, 

em que fossem designados Conselheiros para pensar nisso de forma mais aprofundada, fazendo 

um relatório aqui.  E, se fosse o caso, chamasse gente de fora para fazer uma avaliação da 

Assistência Social no Governo Fernando Henrique, no ano de 96, com balanços de 

financiamento, para se preparar para a Conferência Nacional. 

Então, se é de novo avaliação para cada Conselheiro falar mais ou menos a 

mesma coisa que já falou antes... Compreenda, não é possível!  Ouviu?  Está gravando o que 

estou dizendo agora?  É possível compreender?  É essa a proposta. 

Se a Plenária quer outra, então é outra.  Mas essa foi a proposta que eu fiz 

desde Recife.  Ainda propus que na reunião da Presidência Ampliada  um grupo saísse para 

preparar isso, para ver se era o caso de chamar, por exemplo, a Carmelita para fazer uma 

avaliação.  Era essa a idéia, uma coisa mais aprofundada, com dados.  A nossa, já fizemos. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento.  Acho que 

houve compreensão em parte do que você colocou.  Veja bem, estamos falando de avaliação das 

ações do CNAS - isso é uma coisa.  A avaliação da Assistência Social, da política social é outra 

coisa, elas têm uma área cinzenta mas são coisas distintas.   
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Na última reunião da Presidência Ampliada, da qual eu não pude participar, 

decidiu-se que seria feito um roteiro dos pontos principais que foram objeto da atenção do 

Conselho no ano passado, para que pudéssemos tecer considerações. Então, isso foi resultado 

da reunião da Presidência Ampliada  - insisto, da qual eu não participei  - e por isso se trouxe 

para o Conselho.   

Na reunião seguinte a de Recife, acertou-se que isso seria aprofundado em 

relação ao CNAS.  O entendimento  - posso estar equivocado - é que faltou complementar a 

própria avaliação das ações do CNAS.  O que o ilustre Vice-Presidente me passou é que, 

sobretudo em relação a esse item 2, na reunião da Presidência Ampliada é que se faria uma 

avaliação, o que aconteceu em relação nesse relacionamento do CNAS com a SAS, com os 

Conselhos Estaduais, com o FONSEAS, com o CONANDA, porque isso não tinha sido objeto de 

melhor avaliação na reunião anterior.  

Quanto ao aspecto de fazer uma avaliação mais ampla em relação à política 

social ou à política de assistência social, esse ponto fica para consideração em outro momento. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eram as duas coisas.  A única questão que parece que 

não nos temos entendido é que a proposta que eu fiz era de que fosse de forma mais organizada:  

tirasse um Conselheiro para pensar nisso.  O que eu não posso é receber esse roteiro agora sem 

ter... Porque aí vai repetir a mesma discussão, de forma não muito aprofundada, sem dados, sem 

informações.  Poderiam ser dois ou três Conselheiros para verificar isso.  E a proposta que eu fiz 

foi que fosse uma discussão organizada, para poder ser mais densa.  Só isso. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Eu concordo com a Ana Lígia, inclusive porque 

quando vamos fazer uma avaliação  - e tem um item para o ano de 97, o que será feito - a 

avaliação é base para que se possa ver o que em 97 será aprofundado, melhorado, mudado o 

rumo.  E, para isso, também acho que não só aquilo que discutimos aqui deve ser colocado, mas 

alguma coisa a mais, ainda que pequena - creio que não precisa algo tão trabalhoso -, mas têm 

que ser colocados por escritos os dados, para que sirvam de subsídios para decisões para o ano 
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de 1997, sob pena de continuarmos errando em algumas coisas e não avançar.  E não avançar já 

é alguma coisa que não seria interessante. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento, Ana Lígia.  

Esse item que diz que cada Conselheiro apresentará a avaliação a partir de sua representação, 

foi decidido na última reunião - está na Ata da última reunião, gravado e transcrito. 

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Na última reunião eu estava de férias.  Não pude 

comparecer. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou me referindo à Ana Lígia.   

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Ah, como tem Lígia e Ana Lígia... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na última reunião, apesar do que 

você disse em Recife, decidiu-se que haveria... 

 

ANA LÍGIA GOMES - Na última reunião eu refiz a proposta.  Estou fazendo pela 

quarta vez a mesma proposta. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Só para um esclarecimento, na reunião da 

Presidência Ampliada foi discutido como seria feita essa avaliação e se viu que não haveria 

necessidade de chamar alguém de fora.  Na reunião se decidiu isso e que a Presidência faria 

essa avaliação, pontuando as principais questões que permearam o Conselho no ano passado, 

não só o período do atual Presidente, mas durante todo o ano de 96, dando destaque 

principalmente à relação do CNAS com outros atores.  A primeira parte, a respeito de questões 

mais internas do Conselho e a questão da LOAS - depois foram feitas essas três divisões -, o 

Conselho já tinha mais ou menos avaliado.  O que ele não tinha avaliado era essa relação com 
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outros atores.  Então, ficou de a Presidência apresentar um roteiro  - era apenas um roteiro - para 

discussão e avaliação do Conselho. 

Também na reunião passada foi decidido que essa avaliação seria 

complementada com o que cada Conselheiro traria a partir da sua representação.  Na reunião 

passada ficou acertado isso.  Então, se fecharia essa sistemática de avaliação. 

A Presidência Ampliada, a partir desse momento, avaliaria se seria necessário 

chamar alguma assessoria para fazer essa avaliação mais geral da política, que seria em outro 

momento.  Antes desse momento, haveria esses passos:  avaliar a relação do CNAS com outros 

atores, o que não foi avaliado ainda, e também a avaliação de cada Conselheiro, a partir da sua 

representação.  Com esses elementos, se procuraria alguém para fazer essa avaliação mais da 

política e, dentro dessa política, o CNAS.  Foi isso o que foi discutido na reunião da Presidência 

Ampliada. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A nossa dificuldade em entender o 

que aconteceu depois, Conselheira Ana Lígia, é porque nós dois não estivemos nessa reunião.  

Acho que o Moroni agora colocou como as coisas se encaminharam. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Graças a Deus.  A proposta foi entendida, não houve 

concordância com alguns encaminhamentos. 

 

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

Deusina. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu só gostaria de acrescentar a importância de 

se proceder a uma avaliação, porque temos observado não só nas reuniões fora como nos fóruns 

que temos feito ultimamente  - ontem terminamos a Oficina sobre Mínimos Sociais - alguns 

entraves na própria implementação da LOAS, na descentralização, no repasse dos recursos.  

Possivelmente, vamos experimentar uma diminuição da execução de ponta.  Para evitar que a 

sociedade já fique contra a LOAS, antes que se consiga implementar todo o processo, acho 
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importante que essa avaliação mais incisiva do Conselho, da Secretaria e dos atores principais 

pela condução do processo aconteça antes que a sociedade comece a proceder a avaliações 

pontuais e mais esporádicas. 

Na própria avaliação do processo está sendo identificada uma série de pontos 

de estrangulamentos.  Acho que quem deveria desencadear o processo de avaliação seriam os 

atores principais. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Olhando a ata, até para reforçar 

que todos entendam o procedimento, houve a seguinte deliberação na reunião anterior:  

"deliberação - na reunião da Presidência Ampliada, a ser realizada em 18 de fevereiro, será feito 

um levantamento mais aprofundado do assunto.  Para essa reunião ficaram instados os 

Conselheiros a apresentar avaliação a respeito da matéria, dentro de sua área de representação, 

com sugestões definidas do ponto de vista da ação do Conselho e da conjuntura da Assistência 

Social, de modo a que, inclusive, tragam subsídios para a realização da II Conferência.   

1 - O Conselheiro Anoildo Felisdório dos Santos comprometeu-se a apresentar 

os dados da SOF para subsídio da discussão.  A Presidência Ampliada organizará a discussão 

sobre o ano de 1996". 

Foi isso o que foi pautado, a partir da última reunião. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com o esclarecimento que o 

Moroni fez, parece que a Ana Lígia já ficou satisfeita.  

O que nós discutimos  - inclusive existiram as duas posições - foi uma posição 

de fazer essa análise, que foi a minha, derrotada por unanimidade pelos outros presentes.  

Realmente, ela foi uma posição vencida e se partiu para outro tipo de avaliação, que é a que está 

sendo proposta.   

Até para deslancharmos, em vez de ficar discutindo e rediscutindo se foi isso - e 

foi isso que eu terminei concluindo na Reunião Ampliada -, devemos fazer essa avaliação, sem 

esquecer a outra, porque eu também acho que não devemos abrir mão da outra. 
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ANA LÍGIA GOMES - Eu não estou querendo criar nenhuma polêmica, só 

respondi porque eu fui instada pelo Sr. Presidente, que disse que eu era autora da proposta e eu 

tive a obrigação de dizer que essa não era a minha proposta. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como eu e a Ana Lígia não 

participamos dessa reunião  - acho que foi a única da qual não participamos - daí esse 

desencontro de informação. 

Então, em primeiro lugar, consulto o Plenário se fazemos de acordo com o que 

foi decidido na Reunião Ampliada, sobretudo em relação a esse item 2 - prioridades para 1997 -, 

que até o próprio Vice-Presidente insistiu comigo ser um ponto considerado superrelevante, para 

saber o que aprofundamos nas relações com os nossos parceiros.  Embora nessa reunião tenha 

sido decidido que o procedimento seja esse, não vejo por que não podemos voltar à questão e 

fazer uma avaliação sobre esse processo, Ana Lígia, num segundo momento.  Ou seja, feito isso 

aqui, convidarmos um profissional da área para que venha fazer uma avaliação do ponto de vista 

global da política social em geral, e particularmente da Assistência Social, para que o próprio 

Conselho possa ter balizamentos para trabalhar em 97, sobretudo tendo em vista a II 

Conferência. 

Estou insistindo que embora no prosseguimento não tenha sido aceita a 

proposta da Conselheira Ana Lígia, continuo achando que é mais que plausível insistir nessa 

proposta.  O Conselho é soberano para decidir. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu queria insistir, só para não ficar uma coisa relegada a 

segundo plano, sobre chamar ou não chamar pessoal de fora.  O ponto principal da minha 

proposta é que a avaliação seja preparada, pensada, discutida com dados.  A Deusina, por 

exemplo, compreendeu bem minha proposta. 

 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu também compreendi. 
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ANA LÍGIA GOMES - Chama de fora ou não, se for o caso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu fiz uma consulta anterior:  

vamos ver o roteiro total ou parcialmente ou não?  Ou se faz essa preparação mais aprofundada 

para se proceder a essa avaliação?  Estou fazendo uma consulta ao Plenário.  (Pausa.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que não é perda de 

tempo fazermos a avaliação.  Eu, por exemplo, pelo fato de já ter participado da reunião de 

Recife, da Reunião Ampliada etc., acho que o processo de avaliação é também um processo, 

segue etapas.  Está pautado, entende?  Eu não consideraria, de forma nenhuma, perda de tempo 

se a Presidência se preparou para isso fazer e, depois, aí sim, os Conselheiros verem se há 

condições ou se necessitam dessa segunda parte para, juntamente com essa que for feita hoje, 

se chegar a um posicionamento. 

 

LISETE CASTANHO - Eu não tinha falado nada, porque achei muito clara a 

proposta da Lígia, e acho que não podemos caminhar se não houver um diagnóstico 

sistematizado do que ocorreu, por que ocorreu ou não ocorreu.  Acho que uma rodada sobre 

aquilo que avançou ou não pode ser feita, mas isso não eximiria a necessidade de um 

diagnóstico, para o que poderíamos eleger pessoas que ficariam responsáveis.  Por exemplo, as 

coordenadoras das Comissões de Trabalho poderiam fazer parte dessa comissão e mais alguém.  

Mas acho que esse diagnóstico sistematizado é da maior importância para avançarmos.  

Podemos agora cada um falar sobre sua parte, que até vai subsidiar o trabalho 

desse grupo. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma sugestão?  (Pausa.) 

Nessa linha da proposta, reforçada pela Lisete, esse roteiro poderia servir de 

base.  Por exemplo, do item tal do roteiro, o que foi feito.  Aí aprofundava a informação, para 

preparar uma espécie de dossiê sobre essa avaliação. 
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Se é assim, com esse roteiro  - acho que ele deixa mais claro -, se poderia 

designar a comissão para cuidar disso e na reunião seguinte vamos tratar do assunto.  Será 

distribuído o material antes. 

Isso atende, Conselheira?  Está na linha da sua preocupação? 

 

ANA LÍGIA GOMES - (Manifestação fora do microfone.  Inaudível.) 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Quem fica encarregado?  Só os 

coordenadores das comissões e cada um se encarrega de distribuir aos seus pares?  Agora, é 

preciso que eles se comuniquem, porque há assunto ou assuntos que perpassam as várias 

áreas.  Acho que cada Comissão poderia fazer o que corresponde à sua área e, em seguida, uma 

reunião das três coordenações, dos coordenadores das Comissões, para juntar as informações. 

 

(Manifestação fora do microfone.  Inaudível.) 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, podemos tomar isso como 

decisão? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Na outra reunião, eu sugeri que 

fosse a Presidência Ampliada.  Eu continuo insistindo nisso, porque vai ter uma reunião da 

Presidência Ampliada antes da próxima reunião ordinária e mesmo que os coordenadores 

fizessem isso, poderíamos levar para a Presidência Ampliada o trabalho dos coordenadores e lá 

se tirar uma posição. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, a decisão é que cada 

coordenação fica encarregada de responder, de rechear esse roteiro com informações, com 

análises, com o que tiver, o mais denso possível.  Esse material será levado à reunião da 

Presidência Ampliada, que fará, então, uma reunião dessas informações, sua sistematização para 
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trazer para o Plenário, desde que distribuída com antecedência aos Conselheiros.  Está claro 

isso?  É essa linha?  (Pausa.) Está aprovado esse encaminhamento. 

A perspectiva é que esse trabalho retorne na próxima reunião.  Isso vai 

depender do encaminhamento que as Comissões derem.  Vejam que é preciso estar pronto nas 

Comissões até a reunião da Presidência Ampliada, que é dia 25 de março.  Se as Comissões 

levarem à reunião da Presidência Ampliada até o dia 25 esse material já elaborado, a Presidência 

Ampliada o reunirá e o distribuirá para a próxima reunião do Conselho.   

Estou condicionando a vinda desse material à próxima reunião plenária se 

estiver concluído, para evitar trazermos novamente o assunto sem conclusão.  Se for o caso, 

poderemos até fazer reunião das comissões antecipadamente.  Podemos ver isso.   

Podemos inverter, em vez de fazer após a Reunião Ampliada, fazer antes dela.  

Tem que ser antes para dar tempo de preparar o material.  O que se está cobrando aqui é 

densidade de informação e de análise. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tinha pensado nisso, mas 

não dá para ser na véspera.  Tem que ser uma reunião anterior e até pode ter uma na véspera, 

para que acondicionemos os dados. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - E a inserção do assunto na pauta 

da próxima reunião vai depender da preparação desse material.  Está claro, entretanto, que o que 

os Conselheiros estão cobrando é densidade de informação e de análise, e isso terá de ser feito. 

Como colocou a Conselheira Fátima, a definição de prioridades só poderá ser 

feita após essa avaliação.  Temos de saber qual o rumo que vamos tomar. Vamos antecipar a 

reunião das comissões, para que o material possa ser preparado.  Vamos ver se hoje, até o final 

do dia, temos uma sugestão de datas para possibilitar esse levantamento 

Item 6 - Comissão de Políticas de Assistência Social.   

Foi nomeado um coordenador substituto enquanto a Patrícia não retorna?  

(Pausa.) 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, eu participei, juntamente com a Dra. 

Maria José e com a Ana, de uma reunião da Comissão de Política, na qual esteve presente o 

Augusto  - éramos os únicos presentes à reunião.  Nessa reunião decidimos alguns assuntos.  Na 

realidade, essa questão do coordenador não foi colocada, porque o coordenador anterior não 

estava presente.  Então, no presente momento, a Comissão está acéfala.  Essa é uma questão 

importante. 

Falamos sobre uma série de assuntos, sobre política de Assistência Social, 

sobre algumas alternativas que se poderiam colocar para desenvolvimento de uma política 

nacional, mas o Augusto ficou encarregado de distribuir o material.  Sugerimos uma série de 

documentos oficiais do Governo, que precisavam ser manuseados, como base para decisões 

nesse campo.  Listamos esses documentos e o Augusto ficou encarregado de distribuí-los para 

os Conselheiros. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu gostaria de sugerir que na 

próxima reunião da Comissão o primeiro item fosse a designação de um coordenador, enquanto a 

Patrícia não retorna, até para poder ter uma orientação, um comando, para os trabalhos 

prosseguirem.  Fica minha sugestão nesse sentido. 

Há mais alguma coisa que você queira comentar a respeito da Comissão de 

Política além disso?  Houve algum prazo para reunir esse material e voltar a discutir? 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - O Augusto ficou de distribuir esse material.  Você 

poderia consultá-lo para ver se ele já obteve o material. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Augusto, por favor, esclareça. 

 

AUGUSTO GARCÍA - Eu tenho o material.  A própria Comissão definiu, nesse 

dia, que era para distribuir o material entre os membros da Comissão, para fazer estudos a partir 

dele. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas você já  o  distribuiu ou não?  

 

AUGUSTO GARCÍA - Ainda não. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Comissão de Financiamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Durante esse período, a 

Comissão de Financiamento se reuniu com o FONSEAS, com a SAS e fez reunião interna.   

Sobre a reunião com o FONSEAS, a Fernanda está aqui e pode complementar, 

até porque algumas decisões ficaram para ser complementadas pelo próprio FONSEAS e pela 

representação dos Municípios - a questão da resolução que concedia àqueles Estados e 

Municípios que tivessem cumprido com o art. 30, o repasse seria automático. É o projeto de lei.  E 

esse projeto de lei foi discutido junto com a Comissão de Financiamento.  Após a discussão, 

pegamos os pontos principais, que eram exatamente como passar para os Municípios sem 

romper a autonomia dos Estados, como se faria essa transferência.  Ao mesmo tempo, 

atendendo ao art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social.  Fizemos essa reunião e logo após a 

Comissão de Financiamento se retirou, e o FONSEAS e a representação dos Municípios ficaram 

de fazer uma proposta sobre esse projeto de lei.  A proposta está no anexo e eu não sei como se 

faria a discussão, se já se faria a proposta do projeto de lei ou se...  Então, fica para depois. 

Num segundo momento, fizemos uma reunião com a SAS.  Nessa reunião, 

discutimos o orçamento de 96 e a proposta de orçamento de 97.  Foram feitas algumas 

transparências, que vou passar agora para ficar mais claro. 

Sobre o orçamento de 96, acho que aqui fica bem claro que houve um corte 

muito grande com relação ao orçamento proposto para 96, mesmo com as ressalvas que foram 

aceitas pelo CNAS com ressalvas.  Mesmo assim, houve uma queda muito grande.  A última que 

saiu do Congresso, no valor de 800 e poucos, mesmo nessa houve rebaixamento para 587 

milhões, 411 mil, 292 reais.  Aqui dá para ver isso  - todo o mundo tem esse material na pasta. 
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Na parte de apoio à criança carente temos o disponível, o empenhado, depois o 

liquidado e o liquidar.  Esse "a liquidar" foi nossa maior preocupação, por conta de ter ainda 125 

milhões, dos próprios 587, ainda a serem liquidados. 

Esse saldo orçamentário de 5 milhões, 847 mil, 245, segundo a Secretaria de 

Assistência Social, foi de emendas parlamentares que não foram aplicadas devido à falta de 

condições das entidades para as quais eram destinadas de cumprir os critérios para serem 

enquadradas.  Não sendo enquadradas aquelas entidades, sobraram esses recursos. 

Aí eu quero dizer que essa foi uma das questões que levantamos na hora:  

mesmo com um orçamento tão pequeno, mesmo assim tinha havido uma sobra.  Então, esse foi 

o saldo orçamentário que não foi utilizado.  Questionamos, então, exatamente isso:  com recursos 

extremamente baixos, de 587 milhões, 5 milhões, 847 mil e não foram aplicados?  A resposta que 

nos foi dada foi a que houve esse problema das emendas parlamentares.  É bom ver isso, porque 

depois vamos de novo levantar a questão das emendas parlamentares e seu efeito maléfico 

sobre o orçamento. 

Aqui temos a parte referente à criança carente, a da pessoa idosa - o 

empenhado e o liquidado.  Se vocês observarem, o a liquidar está exatamente dentro disso. 

Teriam alguma pergunta a fazer sobre essa transparência ou ficou claro?  

(Pausa.) 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, os 

comentários ficam para depois ou fazemos agora? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A hora é agora. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - No caso das propostas de 

alteração do projeto de lei, serão feitas depois. 

Eu tenho algumas observações a fazer.  Na instituição que eu aqui represento, 

fazemos o acompanhamento de alguns gastos governamentais, a partir de um banco de dados 
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que é extraído do SIAFI, fornecido pelo Congresso Nacional, que tem pequenas diferenças mas, 

essencialmente, demonstram os mesmos números. 

A primeira delas  - e essa tabela não contempla - é que esses 581 milhões são 

resultado da disponibilidade orçamentária, após os contingenciamentos e as gestões da 

Secretaria para descontingenciar parte dos recursos. Na realidade, a autorização orçamentária 

inicial do Fundo era de 876 milhões.  A diferença entre 876 milhões e esses 581 não pôde ser 

aplicada por conta do contingenciamento.  E isso é mais verdade ainda no caso do Fundo 

Nacional, quando vemos que o percentual de gastos, pelo menos no que diz respeito a ... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Isso nós temos na próxima 

transparência. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Por isso que eu perguntei. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por isso que eu achava que 

deveria passar, mesmo porque essa questão dos 800 milhões que foram rebaixados para 500 

milhões frente ao contingenciamento tinha sido levantada.  Não sei se você queria levantar... 

Aqui se está fazendo também um paralelo entre o orçamento de 96 e o 

orçamento solicitado de 97.  Há que se considerar que esse orçamento sofreu modificações, 

algumas delas até podemos colocar quais foram.  De qualquer forma, os serviços assistenciais 

com relação a crianças, que eram de 182 milhões  - vou arredondar, porque todo o mundo está 

vendo e está também no material - passa, em 97, para 242 milhões.  Aqui vemos que no 

programa de crianças não foi considerado nenhum aumento de meta e que o próprio per capita 

teve um aumento de 14% com relação ao que foi pedido em 97, de 242 milhões, 374 mil e 869. 

Com relação ao idoso, também se vê que o valor disponível de 22 milhões 

passou para apenas 27 milhões, em 97. 

Estou sendo extremamente rápida, porque todos têm as transparências, é só 

para deixar mais claro e motivar, senão alguns não vão olhar as transparências depois.  Então, 

estou fazendo isso para motivação do pessoal, a fim de que olhem as transparências. 
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E aqui temos a questão do deficiente,  de 55 para 65, com as mesmas 

questões:  falta de aumento de metas.  Aqui não está havendo previsão de aumento de metas, 

apenas a previsão de aumento de 14% sobre o per capita. 

No que se refere às emendas parlamentares, podem observar o valor delas:  de 

6 milhões, 905 mil, que novamente não seguiram nenhum critério, ficaram completamente à parte 

de todas as prioridades e das discussões que fizemos aqui. 

Com relação à erradicação do trabalho infantil, podem observar que foi de zero, 

zero, zero, e o orçamento de 97 abre 100.000 - é aquela questão da janela:  abrir para, em 98, já 

ter um número maior e mesmo para 97 se poder pedir mais recursos.  Em 96 esse programa não 

existia, por isso o zero, zero, zero. 

Quanto ao benefício de prestação continuada, aqui está um dos seus grandes 

problemas:  o valor disponível foi de 130 mil;  no orçamento de 97 constam 400 mil.  Eu quero 

levantar o seguinte:  no benefício de prestação continuada, houve alguns problemas que tivemos 

de tratar.  Primeiro, foram pedidos 700 e poucos mil e foram dados apenas 400 e poucos mil.  

Esses 400 mil não dão para pagar nem aquele que hoje já recebe o recurso, portanto, não há 

aumento da outra demanda. 

Existe também um outro problema:  por falta de recursos financeiros  - e não 

orçamentários -, em 96, a SAS só conseguiu passar 72 milhões para o INSS, o INSS fez um 

empréstimo de 130 milhões para cobrir o déficit de 96.  E o INSS está cobrando agora do Fundo 

Nacional de Assistência Social esses 130 milhões.  Então, os 400 já não correspondem nem ao 

pagamento daqueles que hoje estão recebendo o benefício, mesmo assim tem de pagar 130 

milhões ao INSS.  E dele foi retirado  - e isso já temos certeza - mais 20 milhões para serem 

colocados no programa de enfrentamento ao trabalho escravo infantil. 

Vejam que o benefício de prestação continuada está sofrendo um baque maior: 

procura-se onde arrumar os 20 milhões para colocar na erradicação do trabalho infantil e se tira 

do benefício de prestação continuada, que corre o risco  - acho que a Deusina levantou isso 

ontem - de não ter pagamento para as demandas, mesmo sem constar aqui nesses 400 mil 

também o aumento do per capita, que o CNAS está propondo para 1 salário mínimo e o Governo 



 

 18 de 261 

Federal estava propondo de meio salário mínimo, muito menos a questão da idade.  Então, 

continuaria a idade de 70 anos. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu gostaria de fazer uma correção.  Na verdade, 

não fizemos referência sobre a inexistência de recursos para cobrir os compromissos já firmados.  

Nós fizemos referência ao fato de que, considerando que esses recursos vão caminhando para 

serem suficientes, deverá haver uma tendência a diminuir ainda mais... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, se você não falou, eu 

estou falando. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Na verdade, vai haver uma tentativa de 

diminuição para receber novos beneficiários, em função da inexistência de recursos.  Mas os que 

estão, estão assegurados. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pela discussão que tivemos 

com a própria SAS, não estariam assegurados, não só devido a recursos, mas porque para 

assegurar precisaria de 500 e poucos milhões, muito menos com o déficit de 130 milhões.  Esses, 

inclusive, foram os dados passados.  Realmente, não estariam assegurados, precisaria, primeiro, 

solicitar uma complementação para pagar os que estão recebendo agora, e além da 

complementação como viabilizar, ou não, sem dar calote, a dívida com o INSS. 

Outra ponto extremamente importante no que se refere aos benefícios de 

prestação continuada, porque está ligado não só aos números, mas à questão física, é que eles 

atingiram 300 e poucas mil pessoas portadoras de deficiência  - e na realidade há mais 

deficientes mentais, severos e profundos - e apenas 40 mil idosos. E onde houve menores 

recursos para os idosos foi no Sul e no Nordeste.  No Encontro de Gerontologia, consideramos 

que o fato de não ter atendido idosos no Sul e no Nordeste estava bem claro: no Sul, por conta da 

renda; no Nordeste, devido à idade.  Acho que isso é extremamente importante para nossas 

discussões posteriores. 
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O que estamos querendo deixar claro é que houve um aumento aparente 

principalmente do valor disponível, dos 587 milhões para 893, mas com todas essas debilidades 

que acabamos de mostrar. 

Nós achamos, naquela reunião, que deveríamos fazer duas coisas:  uma, fazer 

com que o Governo Federal não fizesse mais cortes no orçamento de 97;  segunda, que já 

trabalhássemos com o orçamento de 98 dentro de novas previsões, discutindo a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - era bom o Paulo ouvir, porque ele faz parte da Comissão, depois faria os 

acréscimos.  Além de lutar para que não houvesse cortes, já começar a discutir o orçamento de 

98 dentro de uma nova proposta de discutir antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 

discutirmos também as prioridades. 

Isso foi na reunião com a Secretaria. 

Aí fizemos duas reuniões da Comissão, uma no dia 10 de março de 97, com a 

presença de alguns Conselheiros, e aí todo o mundo recebeu...  Na pauta da reunião dava-se 

prioridade ao calendário e nós colocamos que isso ficaria para a próxima reunião em razão de 

que havíamos tirado algumas prioridades na reunião anterior, mas os Conselheiros - não foi, 

Padre Virgílio? - não estavam todos e alguns queriam acrescentar prioridades e também 

estabelecer um calendário que utilizasse, além das questões que nós utilizamos de forma 

comum, aquelas que vão surgindo na execução financeira. 

Dentro das tarefas de 97, as propostas foram apresentar o calendário na 

próxima reunião.  Ficou determinado que o coordenador do Financiamento do CNAS também fará 

um documento considerando todas as tentativas já existentes sobre o assunto, colocando a 

posição inicial a ser debatida no dia 26.03.97. Nessa parte, cabe aquele documento que foi 

enviado a SAS pedindo alguns esclarecimentos e esses esclarecimentos vieram;  depois fizemos 

outra reunião e a Comissão de Financiamento ainda não tinha posicionamento.  Então, achamos 

que além de ler os documentos, era necessário que fosse feita uma proposta preliminar e ela 

fosse discutida na reunião para fazermos aqui.  Ficou a coordenação  - no caso, o Enéas - de 

fazer esse parecer. 

Estava proposta também uma avaliação da Comissão de Financiamento para o 

relatório do exercício de 96.  Isso quer dizer que a Comissão de Financiamento já avançou um 
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pouco na questão que está sendo proposta, isto é, da avaliação.  Evidentemente, não seguimos o 

roteiro apresentado hoje, mesmo porque não o tínhamos em mãos.  Mas levantamos alguns 

pontos negativos, como falta de coordenação, que somente veio ser criada em final de 96;  a 

questão da infra-estrutura; a ausência dos Conselheiros - e aqui há um erro grave, pois não são 

os não-governamentais, são os governamentais, há ausência de Conselheiros governamentais... 

(Falta de gravação.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ...MPAS quanto à execução 

financeira de orçamento.  Inclusive, vamos ter de esclarecer porque a SAS diz que tem 

encaminhado sistematicamente o relatório trimestral e nós não temos recebido esse relatório.  

Então, ele está se perdendo na burocracia, não sei se na SAS ou onde.  É necessário que haja 

uma integração para ver onde estão sendo segurados esses relatórios trimestrais.   

Pouca integração entre o CNAS e os Conselhos Estaduais e Municipais, com 

relação à questão de orçamento, e isso ficou muito claro também na oficina que fizemos no 

Encontro de Gerontologia, no Ceará, onde se viu essa necessidade de os conselhos Estaduais e 

dos Conselhos Municipais estarem não só acompanhando a discussão do exercício financeiro, 

como também a elaboração do orçamento etc. junto ao Conselho Nacional. Nós colocamos que 

faltavam também instrumentos para isso e aí solicitamos ver como estava a questão do 

jornalzinho que, primeiramente, ia ser feito pelo CNAS e, depois, pela Seguridade Social. 

A não discussão do Plano Plurianual e da LDO para 98, achamos extremamente 

ruim, porque ficamos apenas discutindo os orçamentos, sem discutir essas questões que são 

fundamentais no orçamento.  Esses eram os pontos negativos. 

Entre os pontos positivos, levantamentos a transparência na discussão dos 

critérios de repasse dos recursos dos Fundos e publicação das resoluções;  a resolução que 

defende o per capita de ¼ de salário mínimo para um salário mínimo;  a melhoria da relação do 

CNAS... 

(Falta de gravação.) 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ... O FONSEAS trabalhar 

conjuntamente com o CNAS no que diz respeito ao orçamento e à execução financeira  - viu, 

Fernanda? - consideramos um aspecto extremamente positivo e gostaríamos que você levasse 

essa informação para seus pares. 

 O início da discussão do orçamento de 98 em conjunto com a SAS e FONSEAS, 

a defesa do orçamento para 97 contra vetos existentes e a não aplicação dos critérios do CNAS  - 

isso teríamos de ver como encaminhar.  Talvez um ofício ao Presidente para evitar vetos e como 

viabilizaríamos a questão dos critérios. Contatos com a UNICEF para trabalhos junto à área de 

financiamento.  Sobre esses contatos com a UNICEF, houve uma reunião entre o CNAS e a 

UNICEF e ficou definido o que será feito conjuntamente CNAS e UNICEF. 

 Achamos também positivo o início de relacionamento com a Comissão Mista de 

Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.  Aí pedimos ao Presidente 

que, apesar dos inúmeros contatos que ele tem de fazer com a Secretaria-Executiva, procurasse 

viabilizar que esses contatos se estreitassem mais.  Foi feito com a Presidência um contato, mas 

foi no ano passado, e nesse ano era bom que retomássemos esses contatos e que eles fossem 

feitos de forma mais sistemática.  Também é importante o  avanço na consolidação de uma 

cultura de discussão de orçamento e execução financeira por parte do Conselho e demais 

integrantes da Assistência Social.  Esse consideramos que foi um dos nossos grandes ganhos.  

Existia a cultura da não discussão do orçamento, por parte da sociedade como um todo.  E nós 

consideramos que a I Conferência já trouxe esse avanço e ele está se consolidando cada vez 

mais e nós sentimos isso também no Encontro de Gerontologia, quando fizemos a Oficina, e o 

que mais mobilizou os participantes foi a discussão sobre financiamento.  E também na discussão 

de normas  - a Luíza estava presente e o próprio Celecino -, muitas questões sobre financiamento 

surgiram, mesmo em reunião que era para discutir outro assunto.  Isso significa que a área social 

está começando a ver a discussão do orçamento como uma questão importante. 

 O quarto ponto de discussão, que seria assuntos gerais, foi esse documento em 

anexo da reunião do CNAS com a UNICEF.  E fizemos algumas recomendações.  Essas que eu 

acho que o Conselho teria de se posicionar mais, porque foram recomendações com relação a 

essa análise inicial que fizemos, que era discutir com mais profundidade o orçamento de 98, 
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iniciando com a LDO; acompanhamento da execução financeira e identificação de problemas;  

discutir a proposta de resolução de emendas parlamentares e sua utilização maléfica ao Fundo 

Nacional de Assistência Social;  retomada de contatos com a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização e propor resolução do CNAS que discipline as emendas 

parlamentares a serem apresentadas para o orçamento de 98.  Essa última também 

consideramos, pelos efeitos maléficos que estão tendo as emendas parlamentares, como uma 

das propostas mais importantes. Então, que o CNAS fizesse uma resolução tentando, já que não 

pode impedir essas emendas, que elas sejam feitas de forma a virem somar ao Fundo Nacional 

de Assistência Social e não tirando dele, utilizando prioridades que não são as nossas, não se 

enquadrando dentro dos critérios de repasse que fazemos.  Enfim, são uma espécie de 

orçamento à parte do Fundo Nacional de Assistência Social. 

 Na reunião do CNAS e UNICEF, onde houve os primeiros entendimentos, a 

UNICEF ficou de fornecer um consultor que trabalhará no estabelecimento dos critérios de 

repasse e recursos.  Nós levantamos isso, porque consideramos  - e eu acho que a Fernanda vai 

concordar conosco - que os repasses estão sendo uma das questões que mais estão sendo 

colocadas.  Inclusive, recebemos de vários Estados solicitações de mudança dos critérios do 

repasse, não só por ele já estar, de acordo com o ano atual, ultrapassado, como também novos 

critérios devem ser juntados àqueles para que possamos ter critérios que realmente não sejam 

mudados todos os anos, mas justos na divisão do bolo que, pelo que vimos, não é muito grande. 

 Em contrapartida a esse consultor, o CNAS elaboraria um formulário-

questionário, que também estaríamos pensando em fazer, a ser encaminhado aos Conselhos 

Estaduais, Municipais, Fóruns, representações e demais organismos e entidades ligadas ao 

público de assistência social, para coleta de dados. Achamos que hoje já podemos avançar em 

termos de uma definição melhor do universo atingido por nós, desde que os Conselhos 

Municipais e Estaduais possam nos passar essas informações. 

 Depois, o CNAS colocará um funcionário da Coordenação de Financiamento à 

disposição desse trabalho e com exclusividade.  Por fim, será apresentada uma minuta de 

projeto, a ser discutida com a UNICEF, o que acontecerá na próxima reunião, a ser realizada 

entre CNAS e UNICEF, no dia 24.03.97. 
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 Foram essas as questões que a Comissão tratou.  Tudo isso está por escrito, 

inclusive as tabelas que fazem parte do corpo dos documentos apresentados hoje aos 

Conselheiros. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Muito obrigado, Conselheira 

Fátima.  Nossos cumprimentos pelo trabalho desenvolvido na Comissão de Financiamento, que já 

é, seguramente, resultado da organização que se está dando às Comissões. 

 Com a palavra a Conselheira Fernanda. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Só para complementar o que a Fátima 

colocou, da nossa parte, enquanto Fórum, também entendemos ser extremamente relevante essa 

participação junto com o CNAS, mais ampliada, não só com representantes dos Estados, no que 

tange a esses assuntos. Comprometeu-se com a Comissão de, no próximo FONSEAS, dia 19, 

escolher quais os membros efetivos que participarão dessa discussão em um grupo de trabalho.  

Foi o combinado, porque naquele dia viemos em vários, mas não serão todos os que poderão 

estar sempre presentes nessa discussão. 

 Celecino, uma coisa me chamou a atenção nessa documentação diz respeito a 

esse acompanhamento do financiamento e da execução.  É uma documentação que está 

constando como outros documentos, de uma reunião que o Presidente teria participado, enquanto 

assessor do Ministro, no dia 17 de fevereiro.  Esse jogo de documentos me chamou a atenção 

por dois motivos:  primeiro, porque esses relatórios que estão colocados pela SAS - acredito que 

tenham sido colocados pela SAS - são defasados e não demonstram a situação atual dos 

recursos; e, em segundo lugar,  mais uma vez, um protesto que já fizemos ao Ministro, ao 

Secretário-Executivo: fica parecendo que os Estados não estão dando conta de utilizar os 

recursos do Fundo Estadual, e não está claro quando foi repassado esse recurso, que dia 

chegou.  Fica um saldo monstruoso na conta, parado, e estamos demonstrando para o Conselho 

também essa indignação.  Eu acho que a documentação que tem de ser entregue para o CNAS 

tem de ser atualizada.  Essa documentação aqui deixa margem à dúvida e compromete as 

unidades da Federação.  
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 Outra questão que também me chamou a atenção foi essa proposta de portaria 

da Secretária Lúcia Vânia para o Ministro, no que tange à transferência de recursos da área da 

Assistência Social.  Eu não sei se essa portaria está em discussão, se ela é pronta, se ela já foi 

publicada.  Se ela foi publicada, isso me causa extrema preocupação.  Eu entendo que já na 

primeira página há algumas questões preocupantes, como a excepcionalidade de repasse de 

recursos para quem não tem Fundo e Conselho. Acho que isso não é mais cabível no ano de 97, 

e este Conselho tem de se pronunciar sobre isso, no meu entendimento.  Isso, entre outras 

coisas, eu só levantei um pontinho da primeira página e anotei todos os outros.  Eu não sei se 

esse documento vai entrar em discussão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na realidade, eu recebi esses 

documentos e, como eu primo pela transparência, recebi e automaticamente passei para o 

conjunto da pauta.  Mas não tenho notícia de que essa portaria tenha sido publicada.  Não sei se 

a Deusina pode esclarecer isso, se já saiu, se não saiu.  Eu não estou sabendo disso.  Apenas 

peguei todo o material que foi fornecido na reunião e encaminhei para ser anexado à pauta do 

Conselho, para que ele tomasse conhecimento, porque eu não posso receber um material que 

tenha a ver com assistência social e retê-lo comigo.   

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Só para eu esclarecer:  foi uma reunião para 

discussão dessa documentação? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi uma apresentação da SAS 

sobre o que foi feito e sua estratégia para 97, mas restrita ao Gabinete do Ministro.  Dada minha 

condição de assessor especial do Ministro, eu tinha de estar presente nessa reunião. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Eu fiz uma pergunta para a Deusina, mas 

queria finalizar minha colocação inicial. 

 Eu entendo, Celecino, dentro de um critério de parceria que é pelo que nos 

vimos batendo a nível de Fórum, a nível de CNAS e o Executivo, que é a SAS. Mais uma vez 
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ficou claro para mim, na qualidade de representante dos Estados, que isso está sendo deliberado 

sem que se pergunte a opinião de ninguém.  Acho que isso é grave, submete todo o mundo a 

uma regulamentação sobre a qual ninguém foi consultado.  Eu acho complicado aceitar esse tipo 

de encaminhamento. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu posso encaminhar a questão?  Vou verificar 

com o Dr. Elizeu, mas gostaria de dizer que toda essa documentação foi colocada, encaminhada 

num fórum, em uma reunião.  Já havíamos combinado, inclusive no Conselho de Assistência 

Social, que todas as documentações que chegassem seriam previamente analisadas e 

contextualizadas para poder vir para o Conselho.  Eu acho que é complicado, enquanto 

Conselheiro, pegar uma série de documentos dentro do processo e analisá-lo.  Eu acho que há 

mesmo essa reação que ela está tendo.  Agora não tenho condições de explicar, mas estamos 

retomando uma discussão que havíamos feito:  os documentos só viriam para o Conselho se 

contextualizados para o Conselheiro se posicionar.  

 Eu acho que as explicações que acompanharam os documentos não foram 

claras o suficiente para serem estratificadas e trazidas para o Conselho;  só a colocação do 

documento gera mesmo esse tipo de desconforto.  Acho que retomaremos com o Dr. Elizeu, 

vamos tentar fechar tudo isso e ele deverá estar explicando o porquê da documentação e em que 

ponto está. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Deixa-me complementar. 

 Aqui não vou cobrar explicação da Deusina, de forma nenhuma.  Estou 

colocando uma posição enquanto Estados para o Conselho. Esse ofício é de fevereiro de 97, da 

Secretária Lúcia Vânia para o Ministro Reinhold, e diz ela:  "submeto à apreciação de V.Exa. 

portaria anexa que define a transferência de recursos da área da Assistência Social com a 

finalidade de ser analisada e, conseqüentemente, aprovada a fim de cumprir os dispositivos da 

Lei Orgânica da Assistência Social".   

 Está muito claro o que estou colocando.  Só queria me fazer entender melhor, 

Presidente:  eu não concordo que um documento desse teor ou uma portaria que restringe, 
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regulamenta e direciona toda a atuação de Estados e Municípios seja colocado de forma 

unilateral, numa definição da Secretária com o Ministro! 

 Eu acho que não é por aí.  Aqui tem pontos extremamente relevantes, entre eles 

o que deveria ser consultado o Conselho, dando um prazo para os Municípios poderem ter seus 

Conselhos e Fundos até 31 de dezembro de 97!  Quer dizer, Conselho tem que ser consultado 

sobre isso.  Esse assunto já foi pauta de discussão do Conselho muitas vezes. 

 E mais:  reconhecer a existência de outros modelos de gestão, de caráter 

transitório ou excepcional, de acordo com os diferentes estágios de organização político-

administrativas das entidades da Federação e Municípios, que deverão progressivamente 

adequar seu modelo ideal.  Progressivamente em 1997?!  Adequar-se ao modelo ideal?!   

 Falando como Estado de Santa Catarina, eu me sinto prejudicada, no momento 

em que deflagramos um trabalho rápido, dispendioso e adequado no que tange à 

descentralização e estamos em quase todos os Municípios com os Fundos e Conselhos 

operando.  Aí fica exceptualizada mais uma vez para o Estado e para o Município que não 

cumpriu!  Aí pressupomos que é uma anistia para quem não fez as coisas direito e acho isso 

muito difícil de ser aceito pelos Estados e pelos Municípios. 

 

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

Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Era mais um encaminhamento, Presidente.  Eu 

compreendi que foram documentos recebidos numa reunião em que o senhor foi na qualidade de 

assessor do Ministro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Estamos perplexos e com dificuldade inclusive de nos 

concentrarmos na reunião, porque os anexos são tão relevantes quanto a pauta e, em algum 
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sentido, até mais.  Temos a NOB aqui no anexo.  Aí vimos essa portaria...  E está todo o mundo a 

folhear anexos. 

 Eu queria ver como vamos encaminhar.  A Fernanda já entrou um pouco na 

discussão da portaria, porque era financiamento.  Agora, recebemos anexos que merecem 

tratamento, não estão na pauta e ficamos enlouquecidos lendo anexos.  O que poderíamos fazer 

com isso?  Não sei se o Paulo também vai discutir um pouco o mérito da portaria, mas quero 

dizer que há mais coisas e quero saber o que faremos. 

 

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

Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria de acrescentar 

ao que colocou a Conselheira Fernanda que isso não só foi bastante discutido aqui como houve a 

própria discussão desse problema do cronograma da descentralização, a forma de fazê-la, se se 

impõe sanções aos municípios que não cumprirem o art. 30 da LOAS ou se se aprovam 

incentivos aos municípios que cumpriram, enfim, surgiu discussão sobre isso neste Conselho.   

 A Norma Operacional Básica, pelo menos, para este Conselho surgiu a partir de 

uma iniciativa que tivemos de aprovar uma portaria.  O representante da SAS - que não época 

não era a Deusina, mas o Elizeu - disse que o Conselho estaria entrando em questões 

operacionais que não lhe competiam e que isso faria parte da Norma Operacional a ser elaborada 

pela Secretaria e depois submetida a este Conselho.  O Conselho concordou com essa avaliação 

e esperou que lhe fosse apresentada a Norma Operacional Básica.  Abriu mão, então, de fazer 

aquela resolução naquele momento.  E agora se chega a uma situação em que o Conselho, 

abrindo mão de fazer uma resolução, concordando que seria atribuição da SAS, acordando que a 

SAS faria isso e voltaria à discussão do Conselho, vê que isso é levado diretamente ao Ministro 

para ser aprovado via portaria.  Porque essa portaria, na prática, se refere aos aspectos 

operacionais que precisam ser regulamentados da Norma Operacional Básica, não é outra coisa. 

 Eu gostaria de ressaltar não só que discutimos o assunto, mas qual foi a forma 

dessa discussão. 
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 Quando eu recebi os anexos, eu não atentei a esse aspecto que a Fernanda 

levantou.   

 Até faço uma pergunta de encaminhamento ao Presidente:  como isso será 

discutido?  Porque há uma série de observações a fazer sobre o problema da execução 

orçamentária, do orçamento para o próximo ano, enfim, coisas que eram tema propriamente 

desse ponto de pauta  - informes da Comissão de Financiamento - e agora não sei se faço isso, 

porque estamos misturando algumas questões. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A mesma indagação fez a Ana 

Lígia.  E eu acho que o razoável agora é que as Comissões vissem esse material e se 

pronunciassem sobre ele, para o Conselho poder dar o encaminhamento.  É um material que não 

foi encaminhado ao Conselho, não oficialmente, fica bem claro, porque esse era um assunto do 

Ministério, e como era um assunto que envolvia o Conselho, automaticamente eu o trouxe ao 

Conselho.   

 Acho que a forma é as Comissões examinarem essa documentação, enquanto 

eu vejo isso do ponto de vista da apreciação do próprio Ministro. 

 Com a palavra o Conselheiro Gilson. 

 

 GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, eu gostaria de fazer um comentário 

sobre as observações feitas pela Conselheira Fernanda, porque o Ministério do Trabalho tem uma 

experiência a respeito de distribuição de recursos do FAT não só através do Plano de Formação 

Profissional, o PLANFOR, como também por meio do PROGER, para unidades produtivas etc. E 

todas essas distribuições dependem da instituição dos Conselhos.  É uma organização 

institucional sem a qual é impossível definir prioridades das comunidades.  Nós partimos do 

pressuposto de que a descentralização para funcionar efetivamente deveria ter da parte da 

comunidade uma indicação de prioridades, porque sabemos que os recursos são escassos e não 

é possível atender a todas as necessidades sem a existência de uma seleção de prioridades.  

Então, essa observação da Conselheira Fernanda é importante no seguinte sentido:  começamos 

a observar que alguns Estados da Federação eram mais organizados e mais rápidos na 
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montagem dessa institucionalização para obter os recursos que outros.  Isso particularmente ficou 

muito evidente no caso da Região Sul  - aliás, o Estado da Conselheira se destaca como um dos 

Estados realmente organizados, onde funcionou muito essa organização e a transferência, 

conseqüentemente, dos recursos. 

 Agora, não obstante essa necessidade de institucionalização, existe o seguinte 

aspecto:  sabemos das dificuldades de formar conselhos.  Há municípios, Brasil afora, que não 

têm nem um número suficiente de cidadãos que estejam interessados em participar de conselhos 

ou de prefeitos com capacidade de organizar sua comunidades, enfim, uma série de problemas 

de toda ordem que existem.  Então, sempre existe a possibilidade, através do Conselho Estadual, 

onde, em geral, os Estados se organizaram  - eu não conheço nenhum Estado onde não exista 

um Conselho Estadual de Emprego para distribuição dos recursos do FAT, todos têm - de se 

receber documentos ou projetos ou programas a serem desenvolvidos seja no Estado, seja nos 

Municípios.  Assim, essa preocupação da Conselheira Fernanda tem a vantagem de ser didática e 

importante do ponto de vista de organização da comunidade.   

 Agora, o que me parece que a SAS e o Ministério da Previdência estão 

querendo é o seguinte:  evitar que muitos recursos da Assistência venham a ser devolvidos, o que 

está acontecendo com recursos do FAT, pois os recursos do FAT são devolvidos por falta ainda 

da estrutura, falta de projetos etc.  Então, parece-me que aqui existe um esforço do Ministério da 

Previdência no sentido de, usando precariamente os Conselhos Estaduais, repassar recursos aos 

municípios que ainda não estão organizados e dar a eles um prazo, um finalmente, até 31 de 

dezembro, para que consigam alguma coisa.  Essa questão de dar prazo ou não é uma questão a 

ser discutida, se é 31 de dezembro, se não é, mas sempre subsistiu e subsiste a possibilidade de 

através do Conselho Estadual se repassar e se atender a projetos de Municípios.  Isso é uma 

coisa que funciona. 

 Eu acho que a Conselheira Fernanda tem razão, mas por outro lado eu 

chamaria a atenção para essa inconveniência de se devolver recursos, que é um problema muito 

sério:  tem o recurso e ele é devolvido, e isso devido à falta de organização.  Então, a questão 

que se coloca de fato é a seguinte:  o que é mais importante, fazer uma campanha de 

organização para que os recursos tenham as prioridades da comunidade, ou devolver os recursos 
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e ficar a comunidade, que batalhou, que está tentando se organizar, sem esses recursos?  Essa é 

uma questão realmente delicada e difícil e acho que foi o objetivo do Ministério da Previdência, 

com esse documento, com essa portaria. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Já que estamos discutindo 

isso e as Comissões também poderão se pronunciar, eu gostaria de ressaltar a diferença entre os 

recurso do FNAS e os recursos do FAT, para que possamos identificar as conseqüências desse 

tipo de abertura na área de assistência social, que eu acho que são um pouco diferentes em 

relação às da área do Trabalho.  Infelizmente, eu tenho de dizer que vejo problemas em relação à 

postura da Secretaria de Assistência Social em relação a esses repasses diretos a municípios, e 

é a excepcionalidade que se pretende abrir, que é o que já vínhamos discutindo no ano passado, 

quando da proposta de portaria do Conselho.  Por quê?  Porque a Assistência Social tem uma 

tradição assistencialista;  porque os recursos da Assistência Social, durante todo o regime militar 

e mesmo após o fim do regime, eram repassados diretamente a municípios, através do chamado 

Adendo II do Orçamento para bolsas de estudos ou diretamente a entidades.  E eu volto a dizer 

aqui:  a postura da Secretaria de Assistência Social em relação aos repasses diretos, hoje, 

incentiva a transformação do Fundo Nacional de Assistência Social num novo Adendo II da 

Assistência Social e não em um processo de descentralização participativo da comunidade, 

dentro da proposta da assistência social como direito do cidadão, como defesa da cidadania, 

conforme está colocado na Lei Orgânica da Assistência Social. 

 Isso, para mim, é muito claro.  E por quê?  Aí entramos nos dados de execução 

orçamentária.  Os dados que levantamos no INESC dão conta de que 6 milhões, 722 mil reais 

foram repassados diretamente aos Municípios.  E de onde vieram esses 6 milhões?  Não de 

projeto dos Municípios, mas das emendas dos Srs. Parlamentares, que são legítimas.  No 

entanto, esses recursos giram, dependendo do tipo de recurso - e fizemos uma classificação que 

não atende à classificação orçamentária  - em alguns casos, em torno de 18, 25 ou 30% da 

execução dos recursos previstos.  Agora, imaginem uma série de emendas de construção - na 

maioria delas, desses recursos liberados, de 5 milhões e 152 mil, pelo menos, foram repassados 

para obras nos municípios - sendo executadas a uma taxa de 30%, como se definem essas 
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prioridades dentro da Secretaria de Assistência Social?  Define-se com lobistas e parlamentares, 

no gabinete do Sr. Daniel Domingues, como eu já vi.  E quando a SAS coloca, na Norma 

Operacional, excepcionalidade para criação desses Conselho - e como foi dito aqui, desse total... 

São dados um pouco diferentes, mas os dados que a SAS colocou nas tabelas, que o Presidente 

teve oportunidade de trazer a este Conselho e depois nos apresentou novamente na reunião com 

a Comissão de Financiamento, que 5 milhões não haviam sido repassados por dificuldades 

operacionais dos municípios, eu calculo que essas dificuldades operacionais sejam a criação dos 

fundos, entre outras.  E das entidades também. 

 Mas nós temos um Congresso - e isso tem de ficar claro - que tem aprovado 

emendas parlamentares para ações específicas nos Municípios, carimbando as entidades, 

passando por cima dos planos, e na maioria dos casos para construção que não está em nenhum 

momento priorizada, em nenhum documento que se fale de política de assistência social se diz 

que os recursos do Fundos Nacional serão utilizados em construção.  Temos a posição da 

Secretaria de repassar diretamente naquele caso dos Municípios que não criaram ainda as 

condições operacionais previstas no art. 30 da LOAS, e temos claro que a execução orçamentária 

tem sido abaixo do total, o que não acontece nos outros itens.  São 6 milhões gastos, quando na 

área de enfrentamento à pobreza a execução orçamentária gira em torno de 45 a 50%.  Ora, se 

temos ações de enfrentamento à pobreza com execução de 50%, por mais que 6 milhões e 700 

sejam proporcionalmente muito pouco frente a esses recursos, por que estamos passando 

recursos para construção e não estamos providenciando recursos para o enfrentamento à 

pobreza?  Isso é o que não consigo entender, absolutamente! Isso está estabelecido na execução 

do Fundo e por isso me preocupa muito quando se coloca numa proposta de regulamentação da 

Norma Operacional, via portaria, esse tipo de excepcionalidade, sem que esteja vinculada, como 

está na proposta formulada pelos representantes dos Estados e Municípios para o projeto de lei 

aos respectivos planos.  Isso muito me preocupa.   

 Essa discussão que eu faço remete inclusive ao problema da execução 

orçamentária de 97, onde novamente temos as emendas.  Mas para mim é clara que a intenção 

colocada não é a de facilitar a chegada do recurso na ponta, é chegar na ponta, sim, mas para 

determinadas ações que não são e nunca foram priorizadas em nenhum documento, nem deste 
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Conselho nem da própria SAS, como necessários à implantação do sistema descentralizado de 

Assistência Social, passando por cima inclusive dos conselhos estaduais. 

 Essa a minha interpretação em relação ao disposto na portaria e à condução da 

execução orçamentária, em termos gerais, de 1997. 

 

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

Marlova. 

 Estou sendo chamado ao Gabinete e como o Vice-Presidente não se encontra e 

o Regimento deixa isso em aberto, eu gostaria de pedir ao Padre Virgílio que assumisse a 

presidência, enquanto eu vou ao Gabinete. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria que você ouvisse a minha fala, 

porque ela te diz respeito. 

 Em primeiro lugar, eu queria registrar minha estranheza de que o Conselho 

tenha sido informado sobre isso em uma reunião com o Ministro.  Eu acho que embora todo o 

mundo conheça minha posição em relação ao Ministro  - é uma pessoa que eu admiro e respeito 

profundamente -, eu considero um completo absurdo o grau de desrespeito a que o Ministro 

chega com este Conselho.  Isso aqui, Celecino, querendo te resguardar um pouco, foi longe 

demais!  Eu acho que se você é chamado a uma reunião como assessor do Ministro e toma 

conhecimento de que uma portaria dessa natureza está sendo discutida no âmbito do Ministério, 

não porque você é o Presidente do Conselho, mas porque é assessor especial do Ministro, eu 

acho que estamos entrando num problema muito grave - e falo isso com a experiência de quem 

presidiu este Conselho por 2 anos.  Eu acho que esse tipo de situação é inadmissível, abre 

espaço e abre brecha para um tipo de coisa que temos de evitar a qualquer custo, até porque 

relendo, en passand, a Norma Operacional Básica que está aqui, vejo que não é mais a que nós 

discutimos.  Ela está modificada.  E a portaria tem uma série de problemas, quando ela fala do 

"efetivo, instituição e funcionamento do Conselho e Fundo e na elaboração do plano de 

Assistência Social nas três esferas de governo". 
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 Então, já no seu art. 1º a portaria começa equivocada, porque se a esfera 

federal não respeita o efetivo funcionamento do Conselho, como ela pode considerar que isso é o 

modelo ideal de gestão?  Então, cabe a este Conselho, no mínimo, uma denúncia pública.  

Porque se no art. 1º eles começam dizendo que o modelo ideal de gestão é o efetivo 

funcionamento dos Conselhos...  Isso extrapolou a Secretaria de Assistência Social e agora está 

no Gabinete do Ministro. 

 Uma das coisas que este Conselho sempre resguardou foi o fato de que o 

Ministro procurava ser o fiel da balança.  O Ministro equilibrava as relações entre a Secretaria e o 

Conselho.  Na medida em que o Ministro não passa mais a exercer esse papel, acho que o 

Conselho tem de se colocar em estado de alerta!  Isso, para mim, é a coisa mais grave que 

aconteceu. 

 Um outro problema dessa portaria é que no seu art. 4º ela fala em estabelecer 

fluxos diferenciados.  Fluxos diferenciados é o espaço do oportunismo, do clientelismo, do 

fisiologismo, uma coisa que o Ministro de Estado jamais poderia assinar, sem submeter ao 

Conselho, porque eu quero lembrar que aí eu estou falando em nome da lei e não de 

voluntarismo, que cabe ao Conselho deliberar sobre o sistema descentralizado e participativo da 

Assistência Social.  Então, o Sr. Ministro ao assinar essa portaria descumpriu a lei.  Nesse caso, o 

Ministério Público tem de ser invocado, porque é o art. 31 da mesma lei a que me refiro, a Lei 

Orgânica da Assistência Social. 

 Mais adiante, no § 4º do art. 4º, fala que a Secretaria de Assistência Social, no 

exame dos pleitos, adotará os seguintes critérios de financiamento.  E aí vai citando:  ampliação 

das metas físicas e lá pelas tantas, nas letras "e" e "f" diz - municípios das capitais e municípios 

recém-criados.  Esses não são critérios, são categorias.  Então, transformaram em critérios uma 

coisa que é uma categoria.  Município recém-criado não é critério.  Em que condições o 

municípios recém-criado?  Até quantos mil habitantes?  Sob que forma de funcionamento? 

 No parágrafo único do art. 9º, na letra "c",  a Secretaria está falando em 

indicadores de qualidade do atendimento.  Quem construiu esses indicadores?  Quais são esses 

indicadores?  A qualidade do sistema descentralizado e participativo de assistência social tem que 

ser discutida aqui, no Conselho de Assistência Social.  Eu quero saber quem construiu esses 
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indicadores e quero saber quais são os instrumentos de supervisão pedagógica a que o mesmo 

parágrafo se refere. 

 E, por fim, os arts. 10 e 11 contêm o mais completo absurdo que eu já vi na 

minha experiência na vida pública, que é conferir competência para a Secretaria para expedir as 

normas e diretrizes que disciplinem a operacionalização da portaria.  Quer dizer, o Ministro vai se 

retirar de cena e a Secretaria vai ser a toda soberana para expedir as normas que 

operacionalizam a portaria. 

 Vocês me desculpem, mas realmente, sem nenhum exagero, acho que o 

Conselho tem de tomar uma posição muito drástica em relação a isso. 

 Por fim, o art. 11 delega à Secretaria a elaboração da Norma Operacional 

Básica e o Ministro, nem uma única vez, nessa portaria que tem 12 artigos, fala no conselho 

Nacional de Assistência Social, desconhecendo a lei  - não que ele desconheça o Conselho, ele 

está desconhecendo a lei que diz que o Conselho é a instância deliberativa do sistema. 

 Então, Celecino, eu quero fazer duas sugestões:  uma, que você, na condição 

de assessor especial do Ministro, o alerte sobre tudo isso, porque é o mínimo que precisa haver, 

que ele seja alertado sobre a falha grave que está cometendo;  a segunda, como Presidente do 

Conselho encaminhe essa questão  - é evidente, acho que ela tem de ser colocada em votação - 

dentro das medidas cabíveis em lei. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Alguns esclarecimentos. 

 Está acontecendo agora uma reunião de dirigentes da Previdência para a qual 

fui convidado - e lá não estou, porque estou aqui, ainda não me clonaram.  

 Essa portaria não foi analisada nessa reunião - primeiro esclarecimento, é 

importante.  Depois de uma longa apresentação da Secretaria sobre os planos de ação e tal, isso 

foi encaminhado para o Ministro.  O Ministro tomou conhecimento naquele momento de que 

estaria sendo encaminhada uma portaria para ele, então, não houve nenhuma discussão e, 

portanto, nem um posicionamento do Ministro, nem meu, obviamente, porque se recebeu uma 

pasta com essa documentação dentro.  Então, isso está no Gabinete para ser analisado, 

seguramente.  Eu não tenho nenhuma notícia a mais sobre isso e sequer fui mais envolvido. 
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 Como eu peguei o material todo e era assunto do CNAS, nessa correria toda, 

entreguei diretamente no Conselho para distribuir para as Comissões e para os Conselheiros.  

Então, veja, não dá para se fazer nenhuma avaliação em relação ao envolvimento do Ministro 

ainda, porque o que ele fez nessa reunião foi simplesmente receber esse material, que foi 

apresentado pela Secretaria dentro de um conjunto de ações desenvolvidas em 96 e as a 

desenvolver em 97. 

 No mesmo momento, chamei a atenção de que em sendo material que 

envolvesse o Conselho, este deveria ser ouvido.  Não conversamos mais sobre o assunto, porque 

com o negócio de reforma, estamos virando noites agora cuidando da reforma e eu estou na linha 

de frente desse assunto também. 

 Para resguardar, o que houve foi isso:  nessa reunião não se discutiu essa 

portaria.  Foi uma apresentação de uma proposta feita pela SAS ao Ministro.  Confesso que não 

sei se já foi assinada.  Confesso.  Mas vale o alerta, evidente. 

 Só quero dizer que não houve nenhuma decisão, nenhuma discussão sobre o 

assunto, porque se o assunto fosse discutido nessa reunião, automaticamente eu teria dito:  eu 

tenho dupla personalidade aqui, pois embora esteja aqui na condição de assessor especial, esse 

assunto envolve o Conselho e não vou me pronunciar sem que o Conselho delibere sobre o 

assunto.  Mas não se fez discussão de uma vírgula dessa matéria nessa reunião. 

  

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Deixa eu dizer uma coisa.  Independente do que 

houve ou não houve, essa reunião  foi no dia 17 de fevereiro, hoje estamos em 13 de março, já foi 

depois do carnaval, portanto não vamos descontar os dias do carnaval, tem quase um mês aí.  Eu 

acho que a reforma pode ser importantíssima, mas esse assunto é tão importante quanto a 

reforma.  Eu acho que isso é mais um argumento, desses que o Ministério usa muito, que a 

questão da previdência é central, que esse assunto ocupa todo o mundo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, não Marlova. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não quero ser deselegante, mas eu acho 

que os esclarecimentos que você me deu não diminuem em nada as colocações que eu fiz aqui.  

Não atenuam, porque acho que quando o Gabinete do Ministro recebe esse tipo de documento, 

uma providência tem de ser tomada de imediato.  Isso não pode esperar para um mês depois o 

Conselho saber se a portaria foi assinada ou não.  Eu realmente acho que isso requer uma ação 

mais enérgica.  Se não havia reunião do Colegiado nesse meio tempo, a Presidência Ampliada 

tinha de ser informada, as Comissões teriam de ser chamadas.  Eu acho que isso é sério demais.  

Realmente, não me sinto exagerando. 

 A Lígia fez um comentário comigo que considero muito pertinente:  ou revoga 

essa portaria ou acaba com o Conselho.  Eu acho que tem uma portaria tratando da 

operacionalização da descentralização em que o Conselho não é citado uma única vez em doze 

artigos, que desconhecem completamente o papel deliberativo do Conselho, Celecino. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Permita-me, Marlova.  Não estou 

discordando da abordagem de mérito que você fez.  Está perfeita.  Estou só contando como foi o 

procedimento.  Essa portaria não foi objeto de discussão.  Segundo, a primeira coisa que eu fiz foi 

receber esse material e passar imediatamente para o Conselho, para que ele tomasse 

conhecimento.  Quando eu falei na reforma, é só porque estou 20 horas por dia ligado nisso e eu 

sou sozinho.  Que fiz?  O material que poderia ter ficado no meu gabinete, pois era um assunto 

que dizia respeito só à minha tarefa previdenciária, eu trouxe para dentro do Conselho e nem 

perguntei se poderia trazer, trouxe imediatamente.  Isso foi distribuído para as Comissões e está 

na pauta para os Conselheiros.  Então, esse foi meu procedimento.   

 Se não houve mais atenção é porque sou só um e me desculpo por isso.  

Poderia ter dado mais atenção, mas ocorre que a realidade é outra.   

 O primeiro ponto importante é que o assunto não foi discutido na reunião - esse 

é o primeiro ponto.  Porque se fosse, de pronto eu diria:  não pode ser discutido sem que o 

Conselho tome conhecimento, até porque é um assunto que já veio ao Conselho, como disse o 

Conselheiro Paulo.  Foi apenas, ao final da reunião, entregue a pasta com o material dentro.  

Confesso que, na hora, nem vi o que estava dentro, porque se discutiu outra coisa.  Ao chegar ao 
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Conselho, ao abrir a pasta para distribuir, porque tenho isso como primado - nada fica na minha 

gaveta -, separei, chamei a assessoria e disse:  entregue a quem de direito para examinar esse 

material que está aqui dentro.  Não se tratou uma vírgula dessa portaria nessa reunião, repito.  

Certo, Marlova?   

 É grave o assunto, é seriíssimo.  Estou só esclarecendo o que foi que 

aconteceu.  Como você colocou possibilidade de o Ministro estar descumprindo a lei... Estou 

dizendo que o assunto não foi objeto de discussão, foi apenas entregue ao Ministro naquele 

momento. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas não sabemos se a portaria está assinada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Confesso que não sei. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Ela pode até estar no Diário Oficial de alguns 

dias atrás e não estarmos sabendo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É provável. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Está entendendo?  É isso que me preocupa.  

Eu acho que é um tipo de situação que o Conselho não pode ser pego de surpresa.  Queria Deus 

que não tenha sido assinada;  queira Deus que não esteja no Diário Oficial.  Mas o risco que 

corremos, acho que o Conselho não pode correr.  É sobre esse ponto que estou falando. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Certo. 

 Com a palavra a Conselheira Fernanda. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Quanto mais vou ouvindo, mais vou me 

convencendo de algumas coisas que eu já estou convencida há muito tempo, mas em todo o 

caso...  
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 Essa é uma questão, no meu entendimento, me referenciando ao que o 

Conselheiro do Ministério do Trabalho aqui colocou, primeiro, de transparência e de 

entendimento, reconhecimento do que representa um Conselho em relação ao Executivo.  Esse é 

o ponto um.  E aí eu faço uma diferenciação da água para o vinho em relação ao Ministério do 

Trabalho e o CODEFAT.  Existe respeito do Ministério do Trabalho em relação ao CODEFAT, 

como pouco temos visto em relação aos outros Conselhos e ao Executivo.  A diferenciação 

começa por cima. 

 Depois, existe uma diferenciação muito grande entre os dois, pois eu tive o 

prazer de ser a gestora dos recursos do FAT também, em Santa Catarina, um enorme prazer de 

ser a gestora, o que não aconteceu na área da assistência Social, e eu realmente saio 

decepcionada e frustrada - saí na outra segunda-feira - pelo pouco que conseguimos avançar em 

relação ao Governo Federal na Assistência Social.  Não digo o mesmo em relação ao Ministério 

do Trabalho, pois lá é completamente o contrário.  Essa democratização, esse controle social foi 

feito de forma completamente diferente, respeitando os Estados, respeitando os Municípios, 

respeitando os conselhos.  Isso passa por uma postura do Secretário Daniel e do Secretário 

Nassin, que são os responsáveis pelo Ministério do Trabalho, em relação aos parceiros, 

CODEFAT, Estados, Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais.  É parte básica da postura, 

coisa que não acontece neste Ministério.  E aqui eu coloco isso, porque já dissemos isso para o 

Ministro em duas oportunidades, para o Secretário-Executivo e estamos seriamente pensando, 

nos Estados, que atitude se vai tomar em relação a isso.  A Secretária de São Paulo, pessoa de 

bastante idade e muita experiência na área social, chegou a verbalizar para o Ministro que esse 

jogo de faz-de-conta não aceitamos mais.  Está todo o mundo brincando de descentralização, e 

eu acho que nós, na qualidade de Conselheiros, também estamos brincando de descentralização.  

Não existe descentralização nenhuma.  O que existe é uma falta de respeito em relação às 

parcerias.  E a postura adotada pela SAS em relação aos parceiros não é adequada na visão dos 

Estados.  Está muito claro isso para nós e é unânime.  Os Estados ficaram com muito ônus e 

pouco poder de mobilidade, de autonomia no que dizia respeito à esfera estadual. 

 Agora, vem novamente isso aqui, que só vem corroborar o que já vínhamos 

presenciando ao longo desses dois anos que estamos trabalhando em conjunto. 
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 Nós nos sentimos inclusive marionetes nesse processo. Em relação a essa 

postura da Secretaria de Assistência Social. Mais uma vez fazemos uma comparação com o 

Ministério do Trabalho, até porque também é uma gestão tripartite, é diferente da nossa, pois ela 

é Governo, trabalhadores e empregadores, é completamente diferente, mas avançou de forma 

tranqüila, respeitando as diferenças, respeitando as ideologias.  Ela vem avançando muito e vem 

avançando dentro de possibilidade de execução, o que já é diferente daqui.  Quando é levado ao 

conhecimento público ou ao conhecimento central de Governo a execução dos recursos do Fundo 

da Assistência é sempre achando um culpado por não ter usado o recurso do Fundo.  É 

completamente diferente!  Tem que ir para frente, não tem que ir para trás.  Não tem que achar o 

culpado.  Essa explicação que a Fátima deu aqui de que não foi empenhado por causa das 

emendas parlamentares, para mim é tudo balela.  Acho que isso é uma coisa inconcebível:  de 

800 e poucos milhões baixou para 500 e poucos e tem alguma coisa que não está empenhada!  

Não existe, é uma questão de mobilidade orçamentária, isso não pode existir.   

 Ficamos recebendo esses relatórios defasados aqui.  Isso compromete.  Acho 

que é uma questão grave, sim, e se não for discutida essa portaria, não for discutida a Norma 

Operacional Básica que está aqui dentro... O Conselho já discutiu, o FONSEAS já discutiu, já nos 

pronunciamos sobre isso e agora a norma que está aqui é bem diferente da que foi apresentada 

a este Conselho. 

 O que estou pedindo é um posicionamento deste Conselho em relação à 

participação nessa discussão.  É inviável o CNAS não ser escutado, pois suas representações 

são significativas nesse encaminhamento. 

 Acho que temos de pensar mais seriamente, Celecino - e essa é minha última 

reunião, vem outro representante dos Estados -, que processo de descentralização é esse, até 

onde foi, o que está se esperando.  Vamos fazer de conta sempre que está descentralizando?  

Acho que esse não é o papel do Conselho! 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu quero fazer um adendo ao que a Fernanda 

falou. 
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 Se a Secretaria não respeita as parcerias, se os Estados estão descontentes, e 

os Municípios também estão, que descentralização é essa?  Estão descentralizando com que 

parceiros?  

 Eu entendo que descentralização é um conceito que implica a parceria. E mais 

que isso:  que é a descentralização?  É quando se remete às outras esferas subnacionais, que 

são justamente os Estados e Municípios.  Assim, se a representação dos Estados faz esse tipo de 

depoimento e aqui é firmemente apoiada pela representação dos Municípios, isto é, não há 

nenhum respeito a essa parceria com Estados e Municípios, eu quero saber que descentralização 

é essa.  Com quem estão descentralizando e quem são os parceiros?   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu vou ter de subir rapidamente ao 

Gabinete do Ministro.  Passo a presidência ao Padre Virgílio. 

 Estão inscritos o Célio, a Ana Lígia, Fátima e Deusina. 

 

 CÉLIO MORAES - Aproveitando antes que o Celecino saio, quero registrar 

louvor pela atitude do nosso Presidente de trazer ao nosso conhecimento o material aqui 

colocado, recebido na condição de assessor do Ministro - inclusive, quando ele assumiu a 

presidência, diversas pessoas nos questionaram se não teríamos em vez de um agilizador, um 

coordenador dos trabalhos, um emperrador, na medida em que muitas vezes a posição assumida 

institucionalmente pelo poder público acaba dificultando os trabalhos do Conselho.  Este fato 

comprova que aconteceu o contrário e reforça cada vez mais o empenho que esta Presidência, 

esta gestão está tendo na transparência e no trabalho conjunto.  Eu gostaria que isso ficasse 

registrado. 

 Em segundo lugar, sem prejuízo de absolutamente nada do que foi aqui 

colocado, endosso plenamente as palavras dos que me antecederam, e acho um absurdo que 

isso volte a acontecer.  Eu gostaria de solicitar ao Plenário que se pronunciasse oficialmente ao 

Sr. Ministro, solicitando que, se essa portaria não foi assinada, seja imediatamente suspensa sua 

tramitação no âmbito do Ministério, para que seja discutida com este Conselho.  Não basta uma 

recomendação a cargo do assessor do Ministro  - no caso, o nosso Presidente - para isso, é hora 
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de assumirmos uma posição mais firme nessa relação, nos posicionando frente ao Ministro e 

exigindo que haja uma reunião com a presença da Sra. Secretária e do Presidente deste 

Conselho, com a comissão que o acompanha, obviamente, para que se esclareçam esses fatos, 

a fim de que eles não voltem a acontecer. 

 Caso essa reunião não resolva o problema, isto é, não altere os fatos que estão 

aqui colocados - o ato de ilegalidade que está aqui apresentado - que sejam encaminhados todos 

esses fatos ao conhecimento do Ministério Público, porque como disse a Conselheira Marlova, 

isso se constitui num flagrante desrespeito ao processo de controle social e de descentralização 

determinado pela LOAS. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria, em primeiro lugar, 

mostrar a perplexidade com relação a esses anexos.  Eu acho que a Marlova começou colocando 

bem e por isso que eu sentia, quando estava falando, aquele burburinho, era todo o mundo vendo 

os anexos. 

 Foram ditas algumas coisas aqui que eu gostaria de aprofundar mais, devido à 

nossa vivência, senão estaremos brincando realmente de Conselho.  A questão mais grave é o 

desrespeito ao Conselho, de forma geral, e acho que isso é uma questão que está sendo geral, 

não só com relação ao Conselho de Assistência Social, mas mais ampla, mais geral.  Volto a 

insistir:  o Conselho de Seguridade Social faz, agora, 7 meses que não se reúne, porque está 

para resolver um pequeno problema de perdas salariais dos aposentados.  

 É uma falta de respeito aos Conselhos, realmente.  Eu acho que ou nós nos 

posicionamos ou os Conselhos, se não acabarem, tendem a permanecer como meras 

brincadeirinhas de fazer democracia.  

 A segunda questão é que, apesar de o Presidente ter tido transparência, como 

disse o Célio, ao trazer ao conhecimento do Conselho o assunto, acho que ele incorreu em um 

erro.  Sinto muito ele não estar presente, mas provavelmente ele vai ouvir as fitas  - gostaria que 

a assessoria dele levasse isso a ele.  Eu acho que ele deveria ter discutido esse assunto, sua 

gravidade, como a Marlova colocou - e se não colocou, estou colocando - na Reunião Ampliada 

da Presidência.  Pela gravidade da matéria, era razão até de ter convocado...  Ele não pôde 
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participar da Reunião Ampliada da Presidência, mas ele poderia ter convocado uma 

extraordinária, fazia qualquer coisa para já trazer aqui um posicionamento, pelo menos, da 

Presidência Ampliada sobre essas questões.  Acho que realmente nós fomos pegos de surpresa.  

Inclusive na parte que cabe à questão orçamentária  - eu estava conversando isso com o próprio 

Enéas - só tivemos acesso à questão que diz respeito à parte orçamentária porque fomos na SAS 

e nos encaminharam essa parte que eu coloquei na transparência.  Fernanda, eu concordo 

plenamente:  eu levantei a questão que são emendas parlamentares, mesmo porque também é 

uma das questões que nós temos de combater, as emendas parlamentares.  Agora, isso foi muito 

debatido na reunião, e o pessoal que estava presente pode falar sobre isso, que com um 

orçamento mínimo para a Assistência social qualquer recurso que deixe de ser aplicado é uma 

perda para a Assistência Social incalculável, e não foram recursos tão insignificantes assim, 

foram 5 milhões.  Realmente,  é significativo. 

 Outra questão é com relação à SAS.  Foi colocado aqui pela Comissão de 

Financiamento que o relacionamento com a SAS estava melhorando. Entretanto, antes até de 

termos um posicionamento sobre problemas que estavam existindo com a SAS - de 

transparência, de passar informações - de termos posição definitiva sobre isso, nem chegamos a 

tomar essa posição, já temos outra a tomar.  Isso é muito sério, porque realmente desequilibra o 

que achávamos que estávamos começando a equilibrar:  o relacionamento SAS/CNAS. 

 É extremamente grave a matéria e o posicionamento que temos de tomar é 

bastante sério, com relação à questão que aí envolve não só a SAS, mas o próprio Ministério, e o 

próprio Presidente deste Conselho.  Acho que realmente temos de avaliar isso e, dependendo do 

resultado, eu concordo com o Célio, recorra-se ao Ministério Público. 

 Outra questão é tirar o mínimo de unidade no que consideramos que seja 

descentralização, e pelo menos cada um dos gestores, do Conselho etc. tem posicionamento, 

pelo que estamos vendo, diferente sobre o que é descentralização participativa.  Portanto a 

descentralização e a própria presença dos Conselhos 

 (Falta gravação.) 
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 DEUSINA LOPES DA CRUZ - ...no intuito de poder encaminhar de forma 

responsável a questão, que é extremamente complexa e grave. Todos nós estamos sentindo a 

angústia de estar discutindo isso aqui, e eu gostaria de pontuar alguns encaminhamentos. 

Primeiro, reafirmar o que eu havia colocado: independentemente de ser assessor, Presidente do 

Conselho, ou qualquer Conselheiro individualmente, todos os documentos, para virem para a 

pauta, deverão estar precedidos da contextualização. A explicação disso está aqui: ele faz 

referência a uma reunião da qual se deveria ter o extrato, os assuntos que foram tratados e a 

contextualização dessa documentação dentro da reunião. Colocar anexos ou encaminhamentos 

sem nenhuma observação dificulta o encaminhamento para qualquer das partes.  

Já se disse que na reunião de amanhã seria discutida a Norma Operacional 

Básica. O Dr. Elizeu vai estar aqui discutindo a norma operacional e esse documento, mas fico 

bastante preocupada como pessoa e como cidadã com o fato de que Estados e Municípios, 

diante da angústia, apenas pontuarem o enfrentamento. Eu acho que o processo de 

descentralização é uma construção complicada, vai passar por extrema frustração, por brilhos, 

por luta de poder, por uma série de coisas que está acima de qualquer fundamentação teórica. 

Precisamos de muita habilidade, estratégias bastante assertivas para poder corrigir esses pontos 

de estrangulamento. Particularmente, não tenho vontade de defender posturas da forma como foi 

tomada; apenas imagino que exista uma contextualização para o assunto. Obviamente, deve 

haver a explicação, que pode até não ser aceita pelo Conselho.  

Em nome do movimento como um todo da descentralização da Assistência 

Social, eu não gostaria que Estados e Municípios tomassem a posição, até extrema e radical, no 

sentido do enfrentamento. Há um terreno para enfrentamento muito grande, e se formos 

enveredar por ele seguramente só vamos destruir as poucas coisas que temos e destruir o 

usuário na ponta. Penso que devemos ter, sempre, posições bastante firmes, bastante claras e 

pontuais, e em nome do processo como um todo vamos sempre tentar construir, inclusive em 

cima dos erros. Vai haver denúncias sim, infração de leis sim, vai para o Ministério Público sim, o 

que tiver que acontecer, mas vamos ser maduros para enfrentar todos os problemas à medida 

que forem surgindo.  
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Meu encaminhamento é que amanhã, junto com a Norma Operacional Básica, 

esse assunto seja discutido para que as pessoas que participaram do processo possam se 

posicionar de forma a esclarecer algumas das situações. 

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Célio tem a palavra. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Aproveitando que a Conselheira Deusina se 

posicionou, quero primeiro cobrar, no caso da representação da SAS, do Conselheiro Elizeu e da 

Conselheira Deusina, justamente o fato que a Conselheira acabou de atribuir à 

descontextualização desse documento. Esperamos que os membros governamentais e não-

governamentais tragam uma representatividade que dê a este Conselho a condição de se tornar 

uma arena deliberativa em que cada um tenha posições e informações para que sejam aqui 

discutidas. Essa cobrança de representatividade tem que ser colocada a todos e a todo momento, 

mas nesse momento me parece que ela ficou flagrante.  

Considero grave o fato de a Conselheira Deusina colocar que não está aqui para 

defender o encaminhamento que foi tomado. Eu gostaria que ela estivesse aqui para fazer isso, 

porque este é o espaço de se defender ou de se contrapor. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Por gentileza, eu não estou aqui para defender 

esse encaminhamento. Não foi um encaminhamento seu, inclusive. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Exatamente. É esse o encaminhamento que eu 

gostaria que fosse defendido pela representação da SAS. Para que pudéssemos polemizar. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu não tenho instrumentos para isso. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu sei. Eu não estou lhe criticando 

pessoalmente; estou criticando a falta de representatividade da Secretaria de Assistência Social, 

que é tanto da instituição SAS, quanto, obviamente, das pessoas que a representam. Mas nessa 
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relação entre a SAS organismo e seus representantes, Conselheiro Elizeu e Conselheira Deusina, 

houve uma falta de representatividade que hoje dá a oportunidade aos Conselheiros de não 

poderem defender uma posição da organização. Isso é grave, porque esvazia o poder deliberativo 

deste Conselho, porque torna inócuas nossas discussões nesse momento. Vamos ter que 

remeter a outro momento, em que teremos as explicações da SAS, etc. Deveria ser prévio.  

A descontextualização do documento também é devida ao fato de que essa 

documentação nos chegou por outras vias que não pela via da representação. Seria desejável 

que o Conselheiro Elizeu e a Conselheira Deusina nos tivessem trazido esse documento com 

antecedência e pautado essa discussão. Nesse caso, essa crítica da descontextualização dos 

documentos etc. estaria totalmente superada.  

Outro fato: a respeito do que a Conselheira colocava agora por último, eu tenho 

medo de que esse argumento - do prejuízo de quem está na ponta, o prejuízo dos usuários - 

recaia sobre o Conselho. Nesse caso, não foi o que aconteceu. É óbvio que está havendo 

prejuízo aos usuários, mas não tem, em nada, a ver com este Conselho. O fortalecimento e o 

benefício dos usuários, segundo a LOAS, se darão na medida em que for efetivada a 

descentralização. O que feriu a descentralização - e nesse sentido trouxe já prejuízo aos usuários 

- foi essa atitude de desrespeito aos Conselhos, de desrespeito ao processo de organização dos 

Estados. E, no caso de Santa Catarina, como estava depondo agora há pouco a Conselheira 

Fernanda, eles se esforçaram, se organizaram e foram prejudicados por isso. Isso é prejuízo 

constatado para o usuário que o Conselho está tentando reaver; não está causando o prejuízo. É 

preciso tomar cuidado para que não sejamos acusados com esse argumento, a meu ver, 

equivocado.  

 

PRESIDENTE (Padre Virgílio Leite Uchôa) - Conselheira Fernanda. 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Bem, queria esclarecer aos meus colegas 

Conselheiros como representante dos Estados: com relação ao que a Deusina colocou, entendo 

que, como Estado, tentamos todas as formas de conversa e negociação com a Secretaria de 
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Assistência Social sobre o processo de descentralização, que foi muito bem recebido por muitas 

pessoas que compõem a Secretaria, mas extremamente mal recebido pela própria Secretária.  

Você coloca a questão como enfrentamento. Eu não vejo assim; vejo como 

esclarecimento, na medida em que dois anos já se passaram desde o início dessa parceria. 

Minha colocação aqui como representante dos Estados não é de forma nenhuma o 

enfrentamento. Pelo contrário, é no sentido de que possamos aprofundar essa discussão e cobrar 

posturas. Essa é a nossa colocação, e eu falo por todos, sem nenhum medo disso. A questão das 

lutas política, lutas pelo poder, quer dizer, tudo isso que é pano de fundo dessa discussão sobre a 

descentralização, que você levantou muito bem, e que vai além do que está colocado no papel, 

penso que são desculpas esfarrapadas que estão sendo colocadas para justificar a falta de 

parceria.  

Eu coloco isso de forma extremamente tranqüila, na frente de nossos 

Conselheiros, no momento em que eu entrego para o Conselho todo nosso processo de 

descentralização no Estado, que eu considero exitoso, que é um processo que não discrimina, é 

um processo democrático e amplo dentro de nosso Estado. Todos os Municípios foram 

contactados, todos eles têm orientações e todos receberam recursos. Coloco isso a tranqüilidade 

de quem respeitou a Lei Orgânica da Assistência Social, zelou por ela e fez o melhor que pode. 

Aqui não estamos falando de disputas de poder, nem de lutas políticas. Acho que essas 

desculpas que a Secretaria de Assistência Social está achando para encaminhar o processo 

dessa forma, elas não são condizentes com a realidade. Nós estamos passando por um momento 

difícil, no que tange à descentralização. É um processo, Deusina; eu concordo que é um processo 

tumultuado e difícil, como é todo processo de descentralização. Mas, se houvesse mais 

transparência, teríamos avançado muito mais. Coloco mais uma vez: deixo a representação dos 

Estados nesta reunião, com tristeza pelo que vimos assistindo nesses dois anos em que estamos 

caminhando em conjunto. Poderíamos estar muito melhor nesse processo. Em vez de ficarmos 

procurando culpados, como já falei de outra vez, deveríamos procurar caminhos para a frente e 

transparentes. A falta de transparência não é mais admissível, em relação a esses Conselhos.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pela ordem, a Marlova.  



 

 47 de 261 

Antes, na saída dessa audiência agora com o Ministro, aproveitei e perguntei a 

respeito da portaria. Ele disse que não tomou nenhuma providência, porque a devolveu e fez uma 

série de questionamento à SAS sobre o assunto.  

Por favor, Marlova, sua vez. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Que bom. Isso só reforça o que eu disse aqui 

do Ministro, no início: é uma pessoa que admiro e respeito. Espero que ele tenha tido a lucidez  

de perceber as armadilhas contidas.  

Queria fazer minhas as palavras da Conselheira Fernanda. Acho que as 

colocações feitas pela Conselheira Deusina não contribuem para o avanço do processo. Não 

estamos propondo um enfrentamento; estamos pedindo respeito. São coisas bem diferentes. 

Quem determinou a forma de relação não foram os Estados e Municípios, foi a Secretaria, 

quando ignorou não só a representação dos Estados e Municípios, mas também, de forma 

sistemática, o Conselho Nacional de Assistência Social. A representação dos Municípios e dos 

Estados sempre procurou fazer suas negociações dentro deste Conselho, no âmbito do Conselho 

Nacional de Assistência Social, e nos momentos em que se fez necessário negociar à parte 

também se buscaram essas negociações. Eu tenho certeza que a Conselheira Fernanda confirma 

isso durante o tempo em que esteve na presidência do FONSEAS. O que aconteceu foi um 

desrespeito sistemático. Essas colocações que a Conselheira Deusina faz, elas, realmente, como 

diz a Fernanda, são desculpas, porque não servem para elucidar, nem para explicar o desrespeito 

que a Secretaria tem, em primeiro lugar, com o CNAS e, depois, com os Estados e Municípios. 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Aderindo um pouco a todas essas 

manifestações, relembro que se realmente concordarmos com uma situação com essa vamos 

viver novamente situação semelhante àquela da Pastoral da Criança, que foi extremamente 

desgastante, cansativa. Não sei como o pessoal não aprende. É verdade. Diante da situação que 

nós vivemos o ano passado, é realmente doloroso. Só queria fazer esse registro porque é uma 

situação de fato que nós vivemos, e parece que querem institucionalizar de vez e de maneira 

totalmente descabida. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ninguém mais está inscrito sobre 

esse assunto. Muito bem.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu queria pedir um 

esclarecimento ao Presidente. Na prática, não se discutiu nada relativo a financiamento. Eu 

interpreto que, na realidade, seguimos outro ponto de pauta, um viés, e não houve discussão 

sobre o que foi apresentado pela coordenação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O que você propõe? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA -  São 12h20min. Proponho 

que se continue ou que, se se encerrar agora a reunião, se retomem os trabalhos no início da 

tarde, porque não foram encerrados os pontos de pauta.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - São duas coisas: a discussão sobre o 

financiamento e o fechamento dessa discussão, que teve várias propostas. Eu mesma fiz 

algumas.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana Lígia, quer falar? 

 

ANA LÍGIA GOMES - A comissão acabou a exposição? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A exposição, sim.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É que ficou só o assunto relativo 

ao Projeto de Lei 1.765, e, como está previsto para o Item Informes, ficou de se voltar a ele no 

momento oportuno. 
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ANA LÍGIA GOMES - Pois é. O problema é que é um informe que não é um 

informe. Tudo que está em informe aqui é discussão seriíssima. Então eu colocaria o Projeto 

1.765 na Comissão de Financiamento. É informe puro? Não é. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não; tudo bem. A pauta foi feita 

assim; como ninguém se pronunciou quando eu perguntei se haveria alterações, ficou como 

estava na pauta.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Fátima, outra questão: eu perguntei se acabou a 

exposição para entender. O parecer da comissão de financiamento, acerca da forma como foram 

repassados os recursos do Fundo em 96, estadualização direta com o Município, ofício vai, ofício 

vem, relatório vai e vem, esclarecimento vem, vai, onde está o parecer da Comissão de 

Financiamento para que o Conselho Nacional de Assistência Social tome uma posição sobre 

isso? Eu estou perguntando porque a Comissão disse que acabou a exposição, e esse assunto 

grave, quer dizer, juntando com este, são dois assuntos fundamentais... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Se você pegar o relatório da Comissão 

de Financiamento esse assunto está no ponto dois. Se verificar quais os Conselheiros que 

participaram dessa reunião e os que participaram da reunião anterior, você vai perceber que são 

distintos. Então o pessoal, novamente, não teve condições de tomar um posicionamento sobre a 

questão da SAS. Ficou determinado que o coordenador de financiamento, estudando isso, fará 

um relatório inicial, posicionando-se, para que isso seja discutido na comissão e seja trazido a 

este plenário já com um posicionamento.  

E na minha fala, agora, sobre a questão da SAS, eu disse exatamente isso. 

Quando nós ainda não nos posicionamos sobre a questão anterior, surge outro problema a ser 

resolvido. Entendeu? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Quando a Conselheira Ana 

Lígia fez essa pergunta, pensei que ela estivesse se referindo a outro item. A LOAS prevê que 
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este Conselho deve emitir parecer sobre a prestação de contas do Fundo e publicá-lo no Diário 

Oficial. É uma obrigação legal deste Conselho, assim como é obrigação legal da Secretaria de 

Assistência Social enviar esses relatórios para que o Conselho possa apreciá-los. Inclusive, o 

técnico da Secretaria, que esteve aqui ainda no segundo semestre de 96, dizia que essa 

obrigação, caso não fosse cumprida pela SAS, incorreria em crime de responsabilidade por parte 

da Secretária.  

Foi dito aqui - e eu reafirmo pela Coordenação da Comissão - que esses 

relatórios de execução não estão chegando oficialmente ao Conselho. As tabelas apresentadas 

aqui pela Comissão e distribuídas aos Conselheiros também não vieram oficialmente, também 

foram recebidas pelo Presidente naquela reunião, assim como pela Comissão, por ocasião de sua 

reunião com o gestor do Fundo, mas nesse caráter informal. Ora, o Conselho não pode se 

posicionar.  

Então a pergunta da Ana Lígia, que eu havia entendido como em relação a esse 

relatório, na realidade, era sobre aquele velho assunto que vem se arrastando e que está, na 

minha opinião, ligado a esse problema da execução do Fundo. Aquelas informações de 

irregularidades, identificadas por um trabalho do Conselho, não estão chegando para nós 

oficialmente. A Secretaria Executiva já informou à Comissão que buscou todas as possibilidades 

dentro do Conselho, e essa documentação realmente não chegou. Colocou-se a questão de que 

ela estaria vindo, mas parando em alguma mesa do Conselho, o que impediria que chegasse à 

Comissão de Financiamento, o que foi desconfirmado.  

Isso me preocupa, porque se é crime de responsabilidade o não-envio dessas 

informações nós também podemos ser inquiridos em relação a nossa responsabilidade de emitir 

os pareceres e publicá-los em Diário Oficial. Temos conversado muito com a SAS; em alguns 

pontos essa relação tem avançado; em outros, não. Mas nesse ponto me parece que devemos 

caminhar no sentido de estabelecer qual o limite de tolerância; é nossa responsabilidade legal, 

mas não podemos cumpri-la porque o órgão não cumpre a sua responsabilidade legal. Isso me 

preocupa. Eu não quero, daqui a alguns anos, quando já estiver fora deste Conselho, receber 

uma notificação da Justiça porque eu era Conselheiro, na época havia essa obrigação, e eu não a 

cumpri. Se algum procurador da República - vou usar um termo muito utilizado no Nordeste - 
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inventar de fazer isso, ele faz e todos nós aqui seremos responsáveis. Temos que ter um limite de 

tolerância em relação a esse aspecto.  

Além disso, eu gostaria de levantar uma questão que tem me preocupado e 

envolve a Comissão de Política, nos seus planos de capacitação, que é o problema da 

capacitação dos Conselhos para que possam exercer também suas funções na área 

orçamentária. Essa é uma questão que tem sido muito demandada ao Conselho e ao INESC 

como instituição, e não temos conseguido responder no nível da demanda que tem chegado. Os 

Conselhos começam a funcionar, começam a se preocupar dentro desse contexto de criação da 

cultura e iniciam a demanda de algum tipo de capacitação para que possam realizar suas tarefas. 

Isso já está acontecendo, as solicitações estão chegando, e nós, juntamente com a Comissão de 

Política, temos que encontrar alguma saída, nem que seja a indicação de consultoria 

especializada e reconhecida no Conselho como tal, que seja contratada pelos Estados e 

Municípios para capacitar seus Conselhos. Enfim, alguma saída tem que ser dada. Não podemos 

nos omitir em relação a esse aspecto.  

Eu gostaria de fazer alguns comentários agora sobre o orçamento de 1996. Isso 

foi só uma questão que eu levantei. Não foi para abrir para discussão não, mas... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Desculpe, mas eu gostaria de saber o 

encaminhamento, porque não sei se ficou definido que vamos dar o fecho no primeiro assunto ou 

se vamos entrar na discussão do que a Comissão apresentou, até que hora vamos discutir, essas 

coisas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Era o que eu estava começando a 

levantar, mas o Paulo pediu a palavra e eu pensei que ele fosse nessa linha. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Desculpe-me, Presidente, eu 

não entendi o encaminhamento que estava sendo dado pela Mesa. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não tem problema nenhum. O 

Conselho continuará sempre muito democrático. É só o problema do horário e da condução. Já 

são 12h30min. Pergunto: avançamos ou suspendemos agora e retomamos no início da tarde para 

reordenar a pauta?(Pausa) 

Melhor suspender agora, senão o rendimento cai, e retomamos às 14:00 horas? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu proponho que fechemos as discussões em 

relação ao ponto anterior. Várias propostas de encaminhamento foram feitas. Penso que 

devemos deliberar sobre isso, e à tarde voltaremos à discussão da Comissão de Financiamento 

propriamente. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há uma proposta do Conselheiro 

Célio no sentido de que se feche o assunto objeto de discussão, ou seja, os anexos, sobretudo a 

questão da minuta de portaria, não é isso? Muito bem. Quais então as sugestões... 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Eu queria só fazer um pedido, Celecino. Na 

minha reprodução há várias partes dessa portaria que não dá para ler, e são partes 

fundamentais. Se pudéssemos ter a tarde para lê-las, seria interessante; principalmente no que 

disciplina aqui o recebimento de solicitação de recurso e deferimento pela Secretaria de 

Assistência Social diretamente. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito. Veja bem, eu tinha feito 

uma sugestão anterior: exatamente para fazermos uma análise mais aprofundada, que essa 

portaria fosse distribuída às comissões próprias para fazer um exame mais acurado e então 

discutiríamos em outro momento. A proposta da Conselheira Fernanda é fazer um exame de 

mérito ainda hoje? 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Não, não de mérito; eu só estou pedindo uma 

cópia que me permita ler. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem, não tem o menor 

problema. Então a sugestão que o Conselheiro Célio faz é de que se conclua essa discussão, ou 

seja, que encaminhamento o Conselho vai dar em relação ao conhecimento que teve dessa 

minuta de portaria.  

Conselheira Lígia, quer falar? 

 

ANA LÍGIA GOMES - São coisas que estão relacionadas umas com as outras, e 

eu não sei se é possível tirar um encaminhamento somente para esse ponto. Temos duas 

questões com relação à Comissão de Financiamento: uma discussão a partir do que Fátima 

colocou, que é uma discussão de mérito, de desempenho, como foram os recursos, qual o 

balanço que fazemos. Isso é uma questão que ela apresentou e compete a nós discutirmos um 

pouco isso. Outra coisa: são três questões de encaminhamento que estou juntando agora. 

Primeiro: com relação às divergências e ao que aconteceu no repasse de recursos, que não é a 

mesma discussão, os questionamentos que fizemos à SAS sobre o repasse de recursos que 

descumpre a estadualização. Esse é um encaminhamento sobre o qual temos que decidir. 

Segundo: o fato de os relatórios não estarem chegando para que a Comissão de Financiamento 

possa fazer - o que o Paulo falava - sua apreciação e cumprir a competência do Conselho. E a 

terceira é a forma como será disciplinado a questão para 97 - vou chamar assim. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Incluindo o PL 1.765. 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Incluindo o Projeto de Lei 1.765, que faz parte de como 

as coisas vão acontecer em 97. Não sei se o encaminhamento de uma questão teria a ver com 

outro ou se necessariamente se conseguiria tirar só um encaminhamento dessa portaria. 

Entendeu? Era isso. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na realidade, tem a ver. De certa 

forma, há alguma convergência entre os três pontos. 
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Eu reitero a consulta: dada a dimensão dos itens, deixemos para o início da 

tarde a discussão desse assunto e agora se conclui sobre como encaminhar? 

 

ANA LÍGIA GOMES -  Sim. Seriam dois grandes pontos: basicamente, o 

desempenho do que a Fátima apresentou e essas três outras questões. Vamos separar e tentar 

vencer todas elas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está perfeito. Então, vamos 

suspender agora para o almoço e retornamos às 14 horas. 

      xxx 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Boa-tarde a todos. Vamos retomar 

nossos trabalhos. Estamos distribuindo mais uma resolução extrapauta, a Resolução 23. Peço 

aos Conselheiros que dêem uma olhada para que não deixemos para referendá-la, se for o caso, 

na próxima reunião, a pedido da Secretaria Executiva. Alguma observação sobre essa 

Resolução? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Quero fazer uma observação; não é discordância. Quero 

chamar a atenção dos Conselheiros sobre o fato de estarmos referendando uma resolução que 

indefere um pedido curioso. Para vocês terem uma idéia do que passa no CNAS: a Fundação 

Educacional do Distrito Federal, que é uma entidade pública, governamental, do Governo do 

Distrito Federal, teve registro e certificado de fins filantrópicos junto ao CNAS. Já teve, 

compreendem? Pediram renovação, que foi indeferida porque se trata de uma entidade 

governamental que, portanto, tem que recolher aos cofres da Previdência a cota patronal, 

obviamente, como qualquer outra. Eles pediram a renovação. Nós indeferimos. Eles pediram 

reconsideração. É a Resolução nº 23, item 3, no final da penúltima página: indeferir o pedido de 

registro dos certificado de entidades de fins filantrópicos em grau de reconsideração. Estou só 

chamando a atenção porque aqui as explicações são mais do que detalhadas, dizendo por que 

novamente, mesmo em grau de reconsideração, está sendo indeferido, e que a Fundação 

Educacional alegou direito adquirido. Para vocês verem a repercussão disso. Eles devem recorrer 

ao Ministro da Previdência, que, conforme a resolução, é a última instância de recursos. Mas 

estou mostrando como os absurdos aconteciam. Imaginem se as entidades do Governo 

resolverem pedir isenção da cota patronal, o que vai acontecer à Seguridade Social. Enfim, estou 

alertando porque eles estão alegando direito adquirindo, e eu não sei a base legal disso para 

conseguir sensibilizar o Ministro.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais um reforço em relação a essa 

área: vocês podem observar que as resoluções agora estão mais densas. Há determinação de 

que os indeferimentos e deferimentos sejam bastante arrazoados para que os interessados 

saibam a razão pela qual houve, sobretudo, o indeferimento; qual o respaldo legal, para inclusive 
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facilitar a defesa. Ou seja, o Conselho quer ser o mais transparente possível. E podem observar 

que isso vai para o Diário Oficial nesses termos. Vejam que há algumas entidades que estão 

tendo seu pedido de reconsideração negado com 19,2%. Eu já avisei: até 19,99% volta. A regra é 

20%, então não tem jeito. Pode parecer cruel, mas quando se faz um corte não tem jeito. As 

resoluções estão muito mais densas em termos de motivos e resguardo legal, exatamente para 

saberem do que se trata. Quer dizer, não é uma coisa aleatória.  

Mais um detalhe: todos os pedidos de reconsideração estão sendo examinados 

por uma junta composta pelo Secretário Executivo, pela Coordenadora Técnica da Comissão de 

Normas e pelo Chefe da Divisão da Área de Normas. Os três estão se responsabilizando pelo 

pedido de reconsideração para dar mais seriedade, mais profundidade. Essa responsabilidade 

estava concentrada em uma só pessoa, que estava sofrendo uma pressão enorme que está 

aumentando violentamente, e a razão é óbvia. O volume de pedido de reconsideração aumentou 

consideravelmente porque o volume de processos em análise e indeferimentos também 

aumentou assustadoramente. Continuamos sem estoque de processo para analisar. Se 

aumentou o número de indeferimentos, aumentou a carga de pedidos de reconsideração, e 

aumentou, automaticamente, a pressão política por esses processos. Uma forma que a 

Presidência encontrou de se resguardar mais ainda foi constituir uma comissão. Os três agora 

estão assinando os pareceres. Isso aumenta a responsabilidade do próprio Conselho, mas alivia 

o peso da Presidência em estar, a toda hora, negando pedidos para entidades poderosíssimas. O 

Conselho fica avisado que é assim que estamos procedendo. 

 

LISETE CASTANHO - Sobre esse assunto, eu queria cumprimentar pela 

organização. Nessa última reunião do grupo de normas, vimos que essa comissão nos dá apoio. 

Quando vem o resultado de uma comissão, ficamos mais tranqüilos para discutir os casos. Quero 

que fique registrado meus parabéns pela organização administrativa. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Só a título de esclarecimento, em função dessa 

afirmação de que não há processos em análise, algumas entidades nos procuram para saber de 

sua situação, porque acabaram não recebendo resposta. Não há realmente isso; é muito 
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louvável, quando se trata de processo em análise na primeira apresentação. No entanto, aqueles 

que ficam em diligência, quando retornam, têm que aguardar uma pequena fila; têm que esperar 

um pouco. Mas os que entram na primeira vez, esses sim, são agilizados. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ainda assim a demora é mínima. 

Porque de um estoque de mais de mil processos em diligência, agora temos menos de 500. 

Então é um turbilhão, é um negócio assustador. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu queria aproveitar a 

oportunidade para fazer uma pergunta. Há estatística dos processos que dão entrada nos 

Estados e demoram para vir para cá? Gostaria de saber se há estatísticas e quais as 

providências tomadas. Esse é um assunto que discutimos no final do ano passado. Naquela 

reunião do FONSEAS de que participei isso foi perguntado. Alguns processos entram, as pessoas 

procuram aqui em Brasília dois ou três meses depois e ainda não estão. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Alguns Estados realmente estão com problema, 

porque baixam em diligência e esse processo fica lá. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - E o processo novo? Estou 

falando sobre quando dá entrada. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Estou explicando isso, Paulo. Nessa análise prévia 

que o Estado faz, quando baixa em diligência, o processo fica lá até a entidade cumprir. Há 

muitos casos em que há atraso para enviar para cá porque o processo está baixado em diligência 

no Estado. Dentro do manual de procedimentos que estamos discutindo, vamos abordar essa 

questão de como ficariam dos Estados. A entidade recorre a nós, e não localizamos o processo 

porque ele ainda está no Estado, uma vez que a primeira diligência não foi cumprida. Às vezes 

essa primeira diligência é apenas quanto à falta de documentos que a entidade não apresentou 

na hora e ficou de complementar depois. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos colocar isso em resolução 

porque mesmo agora que estamos sem estoques continuamos com a pecha de que estamos 

atrasados; mas na realidade estamos aguardando o atendimento de diligências. Tem ocorrido - 

não temos ainda um levantamento feito - que, mesmo com essa diligência prévia no Estado, o 

processo ainda chega incompleto ou mal formado ao Conselho nacional. Isso tem sido um fator 

de preocupação nossa e está dentro do objeto da discussão da situação das representações do 

Conselho nos Estados. Esse, pelo que entendi, foi o principal motivo da instituição da nossa 

representação no Estado. Se isso não está funcionando, também por essa razão, merece uma 

revisão, mas faz parte de um item que está sendo tratado especificamente, que é a questão dos 

escritórios do CNAS nos Estados, que está na pauta e vamos discutir mais tarde.  

Eu queria voltar e fechar então a Resolução 23. Alguma observação? 

Conselheiros, por gentileza. 

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO - Só uma piadinha: já saiu nota em coluna 

social dizendo que o Conselho não gosta da língua de Voltaire. Isso vai ser reafirmado, porque 

estamos indeferindo o processo da Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Podemos considerar aprovada a 

Resolução 23? 

 

DORA CUNHA BUENO - Quero fazer uma observação sobre o Processo nº 1, 

Item 4, da Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, que está na última 

página. Aqui está apresentado o que a recorrente está alegando. Eu acho que não temos que 

publicar isso no Diário Oficial. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É o Item 4, Conselheira? 
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DORA CUNHA BUENO - É. Desculpe, eu cheguei atrasada e só peguei este 

aqui, mas em todos eles têm? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Você não concorda em reproduzir os 

argumentos da entidade? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu já havia comentado isso antes 

aqui na reunião, mas você não havia chegado ainda. Eu dizia que estamos mudando a postura 

em relação, sobretudo, à reconsideração, para ficar mais transparente. Veja bem: o Conselho 

está sendo alvo de muita crítica, indireta, pela  imprensa, etc., pela questão dos critérios. Uma 

forma de aclarar essa situação é dizer o seguinte: na fase normal, no primeiro momento, para 

deferir, ou indeferir, deve se melhorar a argumentação; na reconsideração, vamos mais longe: 

olhamos a argumentação da interessada e a posição do Conselho. Até para ficar público, para 

mostrar claramente que o Conselho não utiliza critérios aleatórios, que há uma norma, uma 

orientação nesse sentido. Esse é o objetivo, mas podemos rever. 

 

DORA CUNHA BUENO - Eu acho que devemos sentir isso externamente, 

porque pode ser uma faca de dois gumes. Mas só queria que isso ficasse registrado. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Havíamos falado isso há poucos 

instantes - a Conselheira não estava presente ainda - exatamente dando ciência aos Conselheiros 

da mudança de postura, para colocar com absoluta transparência como o Conselho está 

procedendo. 

Podemos então considerar aprovada a Resolução 23?(Pausa) 

Aprovada. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Para analisarmos, na primeira folha, o último 

processo dá conta de que está deferindo um pedido e que a argumentação da recorrente não 

procede, mas deu a oportunidade para que fosse reavaliado o processo. Verificou-se uma 
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alteração estatutária que previa prestação de serviços gratuitos... Ou seja, ela recorreu por um 

assunto, e o motivo pelo qual ela recorreu não justifica a concessão; mas, reanalisando o 

processo, observaram-se outras formas no estatuto que justificam a concessão do registro. Isso 

ocorreu porque não havia sido analisado antes? Pode-se recorrer por uma coisa que não se 

considera, mas se aceitar por outra? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - A nota está explicando que no intervalo ela 

procedeu à reforma estatutária que era necessária. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Nesse caso específico, Deusina - o parecer saiu 

dessa maneira não por acaso. É que o Conselho, tanto o CNAS, como o CNSS estavam 

indeferindo processos baseados numa lei que já tinha sido mudada em 54, que era um inciso da 

Lei 1.493, de 1951, que colocava aquela questão de não poder prestar serviços para associados, 

familiares, esse tipo de coisa. Em 1954, esse inciso foi revogado, só que tanto o CNSS, como o 

CNAS não sabiam e continuavam indeferindo processos com base nessa lei. Em um 

levantamento que o Conselho fez sobre a questão de legislação, viu-se que esse item tinha sido 

revogado. A entidade entrou com recursos contra o indeferimento por esse motivo, e, nós, já 

sabendo dessa revogação da lei, fizemos esse parecer. A entidade, inclusive, apresentou 

argumentação que não tinha nada a ver com o motivo do indeferimento, porque ela não 

conseguia entender. Claro, aquele inciso não existia mais. Mas a lei em que nos baseamos para 

conceder o registro é a lei que trata das subvenções sociais. Por analogia, usamos aqueles 

critérios para conceder o registro, porque não tem nenhuma lei específica para registro. 

Começam então as complicações. Por isso não podíamos colocar em nosso parecer que a lei 

tinha sido revogada em 54. Realmente, a argumentação da entidade não procedia, ela fez outra 

argumentação, mas quando analisamos o processo, nós o deferimos. 

 

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

Podemos prosseguir. 



 

 61 de 261 

Ficaram pendentes aqueles assuntos da parte da manhã. Pergunto se tentamos 

concluí-los agora ou vamos para outras comissões que vão rebater alguns assuntos seguramente 

nesses itens e em seguida fazemos uma conclusão? Como encaminhamos?  

O item seguinte da pauta é a Comissão de Normas. Questiono se a Comissão 

de Normas vai abordar algum tema ligado aos assuntos que foram debatidos no final da manhã 

para que se façam as considerações e depois então se dê um tratamento final. A questão dos 

procedimentos que você levantou na parte da manhã, lembra-se, Conselheira Ana Lígia? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Falamos só de financiamento de manhã. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A pergunta que eu estou fazendo é 

a seguinte: se concluímos os assuntos que foram levantados no final da manhã e, em seguida, 

passamos para a Comissão de Normas ou registramos as observações da Comissão de Normas 

e depois damos um tratamento final a tudo. É essa a questão que estou levantando. Já que você 

levantou a questão do anexo, da portaria, tem uma série de coisas. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Entendi. Quer dizer, a Comissão de Financiamento não 

acabou e vai voltar para a pauta. Acho que é um assunto fundamental. Para mim tem duas coisas 

fundamentais nessa plenária: essa discussão da Comissão de Financiamento e a Conferência. 

Pensei que a resolução era alguma coisa que estava faltando, o Presidente colocou  em votação 

e já ia entrar na questão do financiamento. Por isso que estou com dificuldade de entender. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Exatamente. A resolução foi só um 

pedido que eu fiz em função de a Secretaria Executiva tê-la trazido agora. Estamos voltando à 

pauta da manhã. Você mesma fez um encaminhamento de procedimentos em relação ao que foi 

abordado. Logo após essa situação, quem vai falar é a Comissão de Normas; portanto, a 

pergunta é: observamos primeiro as suas análises, para depois ver qual o procedimento? 
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ANA LÍGIA GOMES - O pessoal está dizendo que a Comissão de Normas não 

tem nada de especial para trazer ao plenário. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sobre esse assunto? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Não; a comissão agora já está tratando do ponto de pauta 

dela de uma vez. Prosseguem-se os trabalhos normalmente. A partir disso, a observação que eu 

teria, também para que os Conselheiros tomem conhecimento - sei que já sensibilizamos 

bastante o Sr. Presidente - é que não é possível essa comissão trabalhar sem assessoria jurídica. 

Se não fosse o Conselheiro seu suplente, que nos auxilia porque é advogado, não seria possível. 

Esse estudo jurídico, por exemplo: a lei é de 1951, revogada em 54; mais de 40 anos depois o 

CNAS descobriu que o inciso havia sido revogado. Começo a achar que o CNAS ou resolve essa 

questão com o Ministério da Previdência, se vai colocar de fato uma assessoria disponível 

somente para o CNAS ou o CNAS começa a pensar na possibilidade de contratar um assessor. 

Não é possível. 

Outro dia fizemos um trabalho de conciliação em que a própria assessora 

jurídica - um que eu fiz também para subsidiar o estudo - estava até me elogiando. Quer dizer, só 

conseguiremos dar um passo nesse trabalho que estamos fazendo se houver um estudo que 

consolide o que existe, que se diga o que foi revogado, quais as disposições em contrário e como 

poderemos nos movimentar. Estamos pedindo isso a um advogado. Pedi à assessora jurídica do 

Conselho Federal, que teve um primeiro exame da situação e disse que é um trabalho de fôlego; 

começou a pedir mais dinheiro ao Conselho Federal para fazer isso. Nesse ponto já nos 

complicamos. Pedimos à procuradoria jurídica do Ministério, que disse que ia fazer, disse que é 

um trabalho extenso, não tem disponibilidade só para isso e não nos dá prazo, compreende? Não 

tem prazo para acabar esse trabalho e sem ele não nos movimentamos. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro. Conselheira, nós estamos 

semanalmente cobrando da Consultoria. A última cobrança foi nesses termos: ou colocam 

alguém para resolver ou nos liberam para tomarmos outra providência. Não aguardando mais 
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isso, o Conselho já tomou outra providência. Estamos junto com uma fundação, Fundação 

Iskel(?), que está se dispondo a trabalhar conosco. Já passamos toda a informação do que deve 

ser feito para nos apresentar uma proposta de como resolver essa questão. Em função dessa 

demora da Consultoria Jurídica, estamos tomando essa providência. Devíamos ter, anteontem, 

uma solução final por parte da Consultoria Jurídica, mas, infelizmente, com duas reuniões já 

marcadas, não pudemos realizá-las por motivos outros. Como recebemos uma informação de que 

há um pequeno recurso orçamentário disponível, há uma possibilidade de tratarmos então desse 

assunto. Primeiro, houve um acerto segundo o qual o Conselho seria atendido por um assistente 

jurídico em caráter permanente, mas isso não está acontecendo nos moldes previstos. Tenho 

conversado com o consultor sobre esse assunto, mas o que se está ponderando é que há 

urgência em  concretizar um trabalho, e sem essa presença esse trabalho não será concretizado. 

Além de aguardar e insistir com o consultor jurídico sobre essa informação, estamos tomando 

outra providência junto a essa fundação, no sentido de viabilizarmos essa questão. 

Srs. Conselheiros, quero pedir uma pequena interrupção aqui na reunião. O 

Ministro me convocou hoje pela manhã e disse que queria vir ao Conselho para conversar um 

pouco com os senhores. Peço então a atenção dos Conselheiros para o que o Ministro tem a 

dizer. 

 

MINISTRO REINHOLD STEPHANES - Inicialmente, cumprimento todos os 

senhores Conselheiros. Parece-me que são basicamente três assuntos que me foram colocados 

rapidamente hoje pelo Presidente do Conselho, dois dos quais são bem simples; o terceiro é um 

pouco mais difícil de ser abordado.  

Vamos começar pelo mais fácil, que é a elevação do piso ou do valor de renda 

para se estabelecer, classificar o portador de deficiência que tem direito ao salário. Sempre se 

levantou a hipótese de que seria interessante se elevar de um quarto para meio salário, o que 

chegou a ser anunciado. Eu me recordo de que estive uma vez no Conselho e disse que 

estávamos acompanhando isso e que dependíamos dos resultados, do número de pessoas que 

estavam se habilitando. Embora o salário tenha se mantido em um quarto - e é desejável que se 

eleve isso para um valor maior - já atingimos a meta dos 400 mil que estavam previstos pela 
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LOAS e estamos caminhando para 500 mil pessoas. Ou seja, mesmo sendo um quarto, estamos 

ultrapassando a meta. Agora temos que reavaliar isso e ver qual é o impacto que vai causar se 

elevarmos para meio salário. As estatísticas iniciais nos mostravam, pelas próprias pesquisas 

feitas, pelo nível de renda das pessoas que estavam se candidatando, que não iríamos passar de 

cerca de 300 mil. No entanto, repentinamente,  começou a haver uma subida.  

E é interessante que essa subida coincide muito com o período da eleição. Ela 

começou a partir de agosto, setembro, outubro e continuou. Janeiro caiu um pouquinho, mas 

acredito que é porque janeiro é o mês de férias da maioria dos funcionários e talvez não seja 

representativo. Eu pedi à inspetoria, e ela já está em campo, que fizesse uma análise por 

amostragem para saber se os critérios adotados estão sendo praticados de forma correta. Nós 

temos critérios, mas não sabemos se na prática estão sendo obedecidos. Eu acho que só 

tomaremos uma decisão a partir desse resultado. Vamos esperar mais um ou dois meses por 

esse resultado final, e então veremos qual vai ser a tendência de comportamento, porque mesmo 

com esse valor estamos com uma entrada mensal muito grande de novos candidatos. Muito 

grande. Aparentemente, a curva que em um momento havia descido, subiu novamente. Temos 

que analisar isso com um pouco de cuidado. Ou estão burlando, achando a forma de não 

obedecer a um quarto, que é até certo ponto provável, mas de qualquer forma acho que é um 

pouco cedo para se tomar a decisão final, já que a meta dos 400 mil foi ultrapassado em 100 mil 

pessoas. E para o aumento da meta também teríamos que prever aumento orçamentário. 

A segunda questão que me foi levantada foi a questão de uma portaria. Essa 

portaria, que visa a descentralização maior ou quase a municipalização, eu sei que o Conselho já 

analisou, fui informado disso, e tem uma série de restrições a ela. Evidentemente, não vamos 

baixar a portaria - que ainda está em análise - antes de tentar conciliar todos os pontos, porque 

acho que o desejo é que se criem os melhores procedimentos possíveis, dentro da realidade 

existente. Reafirmo que essa portaria não foi baixada e não será baixada, sem que antes haja um 

entendimento melhor sobre ela. 

A terceira questão, que é a questão muito mais difícil, é a realização da 

Conferência Nacional. O Governo, em princípio e até aqui, está tendo uma posição - uma posição 

de Governo, não é minha - de tentar adiar essa Conferência para ser realizada de quatro em 
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quatro anos, como é a da Saúde. Considera-se que esse prazo é muito curto, que não permite 

que se implementem as recomendações e as necessidades previstas em uma conferência, para 

logo em seguida realizar a próxima. Essa é, eu diria - uma decisão do Governo, embora não 

oficializada.  

Ainda  estamos  discutindo isso e talvez até a próxima reunião esteja decidida 

essa posição do Governo. Não obstante, sabemos que no momento há uma lei em vigor e há 

uma posição do Conselho que, evidentemente, também tem que ser respeitada nessa discussão. 

Em síntese, eram essas as três questões que nós tínhamos que colocar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Tenho duas coisas para dizer: Ministro, é um 

prazer vê-lo aqui. É sempre muito bom quando o senhor vem ao Conselho. Isso reforça laços que 

temos com o senhor de profundo respeito e eu acho que isso é muito bom para o Conselho. Eu 

queria dizer duas coisas, mas tomada de surpresa e pelo impacto dessas suas últimas 

colocações, vou começar pelo fim.  

Eu suspeitava que o Governo não queria a Conferência; não só eu, todos nós 

suspeitávamos disso. Mas eu sou mais cética do que o senhor, não tenho o seu otimismo e acho 

que a posição do Conselho não vai ser respeitada. O Governo provavelmente já decidiu isso e 

deve estar pensando em medida provisória para modificar a lei. Creio que o Governo tem que 

avaliar o impacto disso, porque quando este Conselho solicitou uma medida provisória para 

atender assunto de seu interesse, o mesmo Governo, a Casa Civil da Presidência, disse que não 

iria legislar assuntos da Assistência Social com medida provisória. Os Conselheiros têm memória 

e a sociedade também. Acho que seria oportuno refrescar a memória da Casa Civil e do Palácio 

do Planalto.  

Quanto à decisão de Governo de fazer a Conferência de quatro em quatro anos, 

acho que até pode ser a partir da realização desta, de 1997. Todavia, mudar as regras do jogo no 

momento em que o Conselho já decidiu o tema, já se prepara para o lançamento da Conferência 

em abril, traduziria uma postura difícil de ser defendida e penso que os impactos disso têm que 

ser estudados. Em princípio, em relação à Conferência é isso. Eu preciso me policiar para não 

externar todo o meu descontentamento com essa posição oficial de Governo.  



 

 66 de 261 

Quanto à questão da portaria, Ministro, eu quero colocar perante o senhor 

algumas das observações que eu fiz aqui nessa manhã que foram bastante veementes, porque 

eu acho que a portaria ignora a existência do Conselho. Eu fiquei muito feliz quando fui informada 

de que o senhor não só não a tinha assinado, como também tinha observações e restrições à 

portaria. Eu gostaria que o senhor tivesse ouvido a posição da representante dos Estados, a 

Conselheira Fernanda, e também a minha, que represento os Municípios, na medida em que a 

portaria trata da questão da descentralização. Falando em nome da unanimidade dos 27 

secretários, incluído o Distrito Federal, e em nome das representações municipais, se as 

parcerias mais importantes da descentralização, que são Estados e Municípios, consideram que a 

forma como o processo vem acontecendo é equivocada, questionei aqui que parceria é essa e 

que descentralização está sendo proposta. Em síntese esse foi o raciocínio que desenvolvemos 

aqui de manhã. Os Estados e Municípios são as esferas subnacionais diretamente envolvidas na 

questão da descentralização, tanto do ponto de vista conceitual e teórico, quanto do ponto de 

vista prático. Se for diferente, então não sei de que descentralização estamos falando. Vou 

parafrasear a Secretária Marta Godinho, de São Paulo: “É um jogo de faz-de-conta. Todo mundo 

brinca que descentraliza, inclusive o Conselho”. Eu acho que não podemos mais continuar 

jogando esse jogo. E a portaria, para nós, considero que foi o limite. 

O Paulo me lembrou aqui que eu queria comentar sobre o BPC, o Benefício de 

Prestação Continuada. O número 400 mil não era uma meta. Havia uma estimativa de que seriam 

atendidas 450 mil pessoas, em conjunto com o IBGE e com o auxílio do Ministério da Fazenda. 

Era uma estimativa, não uma meta. Porque a meta de um benefício constitucional deve ser de 

incluir todos os cidadãos que estão nessa categoria. Se eles são em número maior do que os 

previstos pelo IBGE, cabe ao Governo ampliar os benefícios para que eles possam ser incluídos. 

Eu tenho certeza, Ministro, até porque eu tive o privilégio de conviver de forma bastante próxima 

com o senhor, que essa dúvida sobre a ampliação do benefício não é sua. E quero publicamente 

comprometê-lo em se tornar nosso aliado nessa luta. Porque essa é uma luta importantíssima, 

Ministro. Tantas as pessoas portadoras de deficiência, quanto os idosos precisam que o senhor 

esteja do nosso lado, do lado da sociedade, contra a burocracia econômica que vem regendo a 

forma com que esse benefício está sendo operacionalizado. Sua participação ao nosso lado é 
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fundamental. Em nenhum momento duvido de seu compromisso, até porque talvez mais do que 

outros Conselheiros eu tenha tido a chance de testemunhá-lo. Mas eu realmente acho que cabe 

ao Conselho publicamente comprometê-lo com essa ampliação, porque esses patamares são 

indignos, injustos e não vão no sentido da diretriz constitucional que criou esse benefício. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu também quero agradecer a presença 

do Ministro aqui. Acho que é muito bom, porque ele pode ser porta-voz, junto ao Governo, de 

algumas questões. Quero dizer que estou perplexa por causa de alguma coisa que foi dita aqui e 

indignada por causa de outra. Perplexa com a questão dos benefícios. A Marlova colocou muito 

bem: constitucionalmente, todos os cidadãos idosos e portadores de deficiência que não puderem 

prover suas necessidades terão esse benefício. Não diz que são 400 mil; diz que são todos 

aqueles que não têm condições. Realmente, houve uma estimativa segundo a qual os idosos com 

mais de 70 anos e com um quarto de salário mínimo atingiriam 400 mil. Isso foi de acordo com 

essa estimativa. E lembro o seguinte: os critérios foram adotados e estão sendo seguidos com 

rigor. Inclusive, alguns caracterizam muito claramente a questão de um quarto do salário mínimo. 

Se o senhor observar, por exemplo, a população portadora de deficiência atingiu pouco mais que 

300 mil beneficiados e os idosos, 40 mil. E em que Estados eles foram menos atendidos? 

Exatamente nos Estados do Sul - veja bem, nos três Estados do sul - e nos Estados do nordeste. 

Isso faz ver o quê? Que nos Estados do Sul a renda de um quarto de salário mínimo não está 

conseguindo atender aos idosos; e que, no Nordeste, eles não conseguem atingir os 70 anos 

para serem elegíveis. Acho que não é falta de rigor; também não está fechada a meta, porque aí 

estaríamos de novo excluindo um grande número de pessoas, depois de termos criado uma 

expectativa pelo próprio Governo, que tem afirmado que vai estender esse benefício a todos os 

portadores de deficiência, idosos, etc.  

A segunda questão é sobre a portaria. Além das questões que Marlova colocou, 

acho que isso reflete um desconhecimento dos Conselhos por parte do Governo. A 

descentralização participativa e, portanto, o fortalecimento do Conselho exigiam que essa portaria 

fosse discutida pelo CNAS, o que não aconteceu.  
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E a minha indignação, Ministro, é com relação à questão da Conferência. 

Primeiro, porque essa II Conferência ficou marcada desde a realização da primeira. Vamos 

desmarcar uma Conferência cuja expectativa foi criada desde a primeira. Concordo plenamente 

com a Marlova. Nesse momento, todos os nossos pares, os Conselhos Estaduais e Municipais, os 

fóruns que já estão mobilizados, estão apenas esperando os temários para começar a marcar 

suas Conferências municipais e estaduais. Vir agora e desmarcar vai ser um prejuízo grande para 

a Assistência Social e para o Governo, que terá que assumir uma decisão política extremamente 

grave. Era isso que queria levantar. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Boa-tarde, Ministro. É um prazer a sua 

presença, que mais ilustra os trabalhos do Conselho. Eu queria fazer apenas duas colocações: a 

primeira, em relação à Conferência. Talvez eu seja o menos perplexo na colocação, porque 

entendo que o Ministro, ao fazer a colocação de Governo, deixa uma reflexão. Será que não se 

estava preparando toda essa Conferência simplesmente porque temos que obedecer à data de 

uma lei? Será que nós já estávamos realmente motivados e com toda a estrutura de assuntos já 

capacitados para a apresentação dessa Conferência? Acho que as palavras do Ministro deixam 

uma reflexão. O Conselho poderia pensar também que não é porque existe uma lei que 

determina um espaço de tempo que não podemos refletir, a partir desse momento, sobre a 

hipótese de prorrogar esse prazo. No meu entendimento, fica um ponto de reflexão para o 

Conselho. Não vejo tão simples o fato de existir a data prevista em lei e que por isso tenhamos 

que, de fato, chegar com aquele período, mesmo que tenhamos de nos preparar correndo ou de 

alguma forma que não fosse a mais convincente para todos. Acho que é ponto para reflexão.  

O segundo ponto é em relação aos benefícios da LOAS. Eu queria colocar, 

Ministro, que em outubro se fez um levantamento sobre essa questão de um quarto de salário 

para meio salário mínimo. Na época, tínhamos o seguinte: há 400 milhões no Orçamento para 

atender a cerca de 300 mil. Quando aumentávamos para a metade do salário, a demanda seria 

de 680 para um custo de 730. Imaginava-se que um quarto não alcançaria, de repente, nem 

aqueles 400 que estavam programados. Concordo e vejo que aí há um ponto de avaliação desse 

crescimento até de forma repentina. Não tenho números, mas as palavras do Ministro me deram 
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a entender que houve um crescimento um pouco fora da normalidade. Poder-se-ia, antes de se 

trabalhar com essa hipótese da redução para meio salário mínimo, fazer uma reavaliação desse 

processo que está sendo diagnosticado agora. Realmente, o custo disso é consideravelmente 

maior. Era só isso. Obrigado. 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Em primeiro lugar, eu queria também dizer ao 

Ministro que ficamos muito satisfeitos em vê-lo na reunião do Conselho, prestigiando a reunião e 

tratando de temas tão importantes. Eu faço questão de resumir aqui, Ministro, o que eu coloquei 

de manhã em relação à portaria, até porque nós representantes dos Estados já falamos para o 

senhor da nossa ânsia de ter uma parceria melhor entre a Secretaria de Assistência Social e o 

FONSEAS. Mas fomos pegos de surpresa com essa portaria, que o senhor, para nossa alegria, 

afirma que vai ser debatida, e escutado o Conselho. Entendemos que não é um procedimento 

correto, por parte da Secretária, o encaminhamento desse tipo de portaria sem uma discussão 

mais alongada, com quem efetivamente vai ser o sujeito dessa portaria, que são os Estados e 

Municípios. Não conseguimos entender que não tenha esse espaço para conversa. Efetivamente, 

percebo que o senhor está abrindo a discussão para o Conselho e também para as 

representações dos Estados e Municípios, e queria agradecê-lo por essa disposição porque da 

forma como estava colocado nos causava muita estranheza e indignação, manifestadas aqui hoje 

pela manhã.  

Estou fazendo esse comentário na sua presença porque o senhor se dispôs a 

conversar sobre esse assunto, e nós gostaríamos de poder melhorar essas relações de parceria. 

Falo isso em nome dos nossos companheiros, embora o senhor já tenha escutado isso deles 

também. Esse ponto da portaria e da Norma Operacional Básica é chave nesse processo, 

Ministro. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Dando continuidade à colocação feita pelos que 

me antecederam, a respeito da portaria também, quero dizer em primeiro lugar que sua atitude de 

suspender a tramitação da portaria também é bastante adequada à responsabilidade e à 

grandeza com que o senhor tem conduzido o cargo que ocupa. No entanto, há uma solicitação de 
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que essa questão da portaria não seja tratada isoladamente. O que este Conselho está 

precisando é que se reveja e se discuta a relação que a secretaria está tendo com o Conselho e 

com o processo de descentralização e de controle social. Nesse sentido o empenho é maior; é na 

direção de avaliarmos a responsabilidade política na condução estratégica daquele cargo. 

Estamos aqui empenhados, em um desgaste bastante grande até e, repentinamente, quase 

vemos nosso trabalho invalidado, se não fosse sua postura, é claro, de seriedade, de segurar um 

processo como esse. Para que outros momentos como esse não venham a acontecer é 

fundamental que não seja tratado isoladamente. Mas que se trate com o respeito que a Secretaria 

precisa ter para com este Conselho. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Com relação ao Benefício de Prestação 

Continuada, Ministro, eu tenho algumas considerações a fazer. Lamentavelmente, o número de 

miseráveis que existem no Nordeste, pobre, não é difícil de imaginar. O número de idosos é tão 

pequeno, porque eles não chegam aos 70 anos, morrem antes disso e não têm oportunidade de 

ter acesso ao benefício. Tive a oportunidade de visitar uma pessoa doente essa semana, lá no 

meu Município. Pensei que essa pessoa tivesse cerca de 70 anos, mas ela tinha 57; a doença e 

as dificuldades lhe davam a feição de 70 anos. Essa é a verdade. Estou dando um caso, existem 

vários outros.  

Com relação ao benefício, nesse trabalho que o Ministério está realizando, o 

senhor pode até encontrar alguma pequena irregularidade, mas, com certeza, durante a 

campanha eleitoral foram viabilizadas algumas coisas que antes não existiam. Por exemplo, as 

pessoas portadoras de deficiência receberam o kit, mas ficaram com esse kit na mão porque não 

havia quem os atendesse, não havia equipe lá no nosso interior. Além de não termos equipe, não 

havia transporte para essas pessoas. Por isso o número ficou tão baixo em determinado período. 

Depois - sabemos que isso acontece lá no Nordeste e em outros lugares do interior - foi 

viabilizado um transporte ou outro meio para que essa pessoa passasse pelo serviço médico que 

é exigido. Foram constituídas equipes para fazerem determinados trabalhos. Vou lhe dar um 

exemplo: o Município de Guarabira, lá na Paraíba, que congrega vários Municípios, teve 

viabilizada uma equipe para fazer o atendimento. Lá estavam quase 300 pessoas para serem 
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atendidas naquele dia: camas, macas, colchões nas ruas; havia uma fila de 300 pessoas para 

serem atendidas porque haveria na região uma equipe para fazer atendimento. E essas pessoas 

chegaram das mais diversas formas. Então, o que aconteceu realmente foi isso: muita gente ficou 

com o kit na mão sem ter como ser atendido. Isso é lamentável, porque mostra o grau de miséria 

que tem o nosso País.  

Concordo com o que Marlova colocou: não importa o número - se são 500 mil ou 

2 milhões - importa que essas pessoas tenham acesso a esse benefício. Com certeza, a 

sociedade está esperando uma resolução no sentido de que esse percentual seja ampliado 

porque sabemos que há outras coisas a considerar nesse processo. Outro dia, uma pessoa lá no 

interior me perguntava como se poderia, no meio rural, ter acesso, estar apto para o mercado de 

trabalho se a única tarefa que se desenvolve é o trabalho na agricultura e se tem um braço 

amputado, por exemplo?  

Então são coisas que têm que ser consideradas como um todo. Inclusive, no 

próprio decreto que regulamenta a lei, realmente precisariam ser alteradas  coisas que 

inviabilizam a participação de algumas pessoas que não terão oportunidade; a não ser que se 

modifiquem as relações de trabalho, essas pessoas não terão como entrar. Eu gostaria que isso 

fosse muito bem analisado, para que a nossa realidade não fique esquecida. Na realidade, temos 

pessoas miseráveis que precisam ser incluídas no benefício, que vai fazer com que essas 

pessoas tenham dias melhores. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Com relação ao benefício de prestação continuada, além 

dos esclarecimentos que já foram colocados, sobre metas, eu queria colocar que a sensibilidade 

política do Presidente da República e do Sr. Ministro não fosse esquecida somente por conta das 

contas e dos números. Há um ano, no dia 26 de fevereiro de 96, o Presidente da República fez 

um discurso, cuja última frase era: “Vamos corrigir logo esse erro da lei”. Ele chamou de erro o 

fato de ser um quarto de salário mínimo. Ele acabou o discurso no rádio dizendo isso. Quer dizer, 

uma vontade política demonstrada agora se perde em cima de números e metas. Talvez 

descubramos que o número de miseráveis era muito maior, é uma hipótese. A outra, com relação 

à eleição, é relativa. As eleições agora podem ter provocado um pico no BPC, mas isso também 
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acontecia às cestas básicas da LBA; em época eleitoral, sabemos que tipo de clientelismo 

ocorria; não é novidade.  

Em relação ao critério de 27 reais por mês para que uma pessoa com 70 anos 

ou portadora de deficiência grave e profunda tenha acesso a benefício, como é que eu 

conseguiria discutir contas e números? Eu fiquei pensando que se passasse para, pelo menos, 

meio salário poderíamos pensar em atingir a meta de um milhão. Seria um dado muito 

interessante. Mas, realmente, eu não saberia o que dizer sobre a possibilidade de o discurso do 

Presidente, da promessa que ele fez, do compromisso que ele assumiu no rádio, ficar esquecido.  

Com relação à Conferência, ela está nas ruas. Acho complicado que o Governo 

tome essa decisão e que depois ela se traduza em medida provisória à revelia da outra metade 

deste Conselho, que é a sociedade civil, que - tenho certeza - quer a Conferência. De 1993 para 

cá, depois da implantação da LOAS, tivemos quatro anos para discutir o que foi feito. Não é 

pouco tempo. Se o desempenho não foi favorável - ainda pode ser -, não acho que isso justifique 

que não se encontrem Governo e gestores dessa área e sociedade como um todo e se possa 

discutir o assunto. Eu acho que só piora a situação, tão grave desse campo. Do orçamento 

aprovado no Congresso Nacional quase 40% foram contingenciados. Realmente é preocupante. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Bem, Sr. Ministro, eu 

gostaria de em primeiro lugar fazer coro com os que me antecederam em relação à grata 

surpresa de sua presença aqui neste Conselho. Vejo as três questões que o senhor abordou de 

forma bastante integrada; integrada, inclusive, no contexto dessa dificuldade de relacionamento 

com o órgão executor da Política de Assistência Social, como foi aqui relatado pelo Conselheiro 

Célio: com a Secretaria de Assistência Social. Essas dificuldades de relacionamento, elas se 

expressam bem não apenas em relação ao conteúdo, como foi levantado anteriormente em 

relação à portaria, mas também quanto à forma como foi desenvolvido esse processo e como 

chegou ao conhecimento deste Conselho. Eu, particularmente, talvez tenha sido um dos 

Conselheiros mais indignados, porque, no ano passado, sentindo e percebendo problemas em 

relação ao processo de descentralização financeira da Assistência Social - estou me referindo 

aqui ao aspecto do relacionamento entre os fundos - propus ao Conselho e me encarreguei de 
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preparar uma resolução específica que previa sanções, incentivos, etc. aos Municípios que 

cumpriram ou não cumpriram o artigo 30 da LOAS e um cronograma de descentralização 

financeira ligado à capacidade desses Municípios de cumprir esse artigo 30. Isso foi tema 

também de uma reunião que ocorreu em São Paulo, após um seminário para discussão da 

Política Nacional de Assistência Social. Naquela ocasião, a Secretaria levantou, depois de muito 

debater, o conteúdo, mas ao final da discussão disse que apesar de ter feito a discussão do 

conteúdo, não caberia ao Conselho fazer aquela resolução. Nós concordamos com a posição da 

Secretaria, achando que era necessário ter claro o que era ou não atribuição do Conselho, 

porque não era pretensão nossa, em nenhum momento, exacerbar nossas competências 

previstas na Lei Orgânica. Concordamos que essa portaria não era cabível e caberia à SAS 

preparar a Norma Operacional Básica, discuti-la com este Conselho e, em comum acordo, levar a 

cabo esse cronograma da descentralização financeira. Chega então a notícia a este Conselho de 

que já havia uma portaria encaminhada pela Secretaria ao Sr. Ministro, solicitando a imediata 

publicação no Diário Oficial, e fazendo exatamente aquilo que nossa resolução pretendia fazer, 

mas que, há cerca de oito meses, concordamos com a SAS em não fazê-lo para que fosse 

discutido, debatido e se chegasse a comum acordo no processo de descentralização esses 

aspectos operacionais. Realmente, esse processo espelha bem os problemas de relacionamento 

que temos tido com o órgão executor da Política.  

Esses problemas têm sido sentidos nas demais esferas de forma muito intensa 

e têm sido levantados inclusive no que diz respeito à perspectiva desta Conferência. Digo 

sinceramente, como Conselheiro, que quando a posição do Governo vem no sentido da não-

realização dessa Conferência, muito me preocupa se o fundo dessa posição está no problema da 

operacionalização, da implantação das decisões da I Conferência ou se vem no contexto dessa 

insatisfação generalizada não só por parte dos representantes dos Estados e Municípios, mas 

também pelos representantes dos prestadores de serviço e das organizações da sociedade 

envolvidas com a Assistência Social em relação à forma como isso vem sendo conduzido pelo 

órgão executor. E penso que tudo isso mais reflete a posição do órgão executor contra a 

realização da Conferência do que a posição do conjunto do Governo contra essa mesma 

realização.  
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Para concluir, eu sei que sou um pouco prolixo, Ministro, e peço desculpas 

antecipadamente, vou dar mais dois exemplos dos problemas que temos tido - e como isso tem 

sido sentido na ponta por esse processo de descentralização - em relação à condução da Política 

de Assistência e aos problemas que, com certeza, o Governo como um todo e não apenas a SAS 

terão que responder caso essa Conferência seja realizada este ano.  

Em relação à execução do Fundo Nacional de Assistência Social, temos tido um 

problema de interpretação com a SAS no que diz respeito à execução das chamadas emendas 

parlamentares, que se referem, na grande maioria dos casos, às ações de construções de obras 

de estrutura nos Municípios. Muitas vezes os Municípios não têm condições de dar continuidade 

àquelas estruturas, elas permanecem paradas, e a SAS tem executado. Por exemplo, 

comparando aquelas rubricas exclusivas do PL 160 antes da criação do fundo, nós temos que do 

total, enquanto que toda a região Sudeste recebeu apenas 38 mil reais de recursos daquele PL 

160 - e lá se concentrava uma previsão de 2,78 milhões - apenas o Estado de Goiás, Sr. Ministro, 

que tinha uma previsão de 3,152 milhões, recebeu um milhão e meio de recursos financeiros da 

dotação orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social, por conta daquele projeto de 

crédito adicional votado pelo Congresso Nacional, ainda no final 1995.  

Obviamente, essas questões são levadas ao conhecimento da sociedade, e a 

sociedade também deseja uma resposta oficial do Governo. Infelizmente, o Conselho não tem 

podido responder com a veemência que gostaria, até com a defesa dos aspectos positivos da 

implantação da descentralização da Assistência Social, porque essas questões têm aparecido no 

cotidiano. 

O BPC, considero da mesma forma. Eu, como cidadão, não como Conselheiro, 

fico indignado. Eu sei que isso não está ao alcance do Sr. Ministro, mas fico indignado que o 

Governo gaste cerca de 14 milhões de reais por ano com pagamento de dívida interna, com 

rolagem de dívida, de recursos fiscais - não estou me referindo a emissão de novos títulos - e 

resista a aumentar em mais um quarto de salário mínimo, atingir o índice de meio salário mínimo 

por conta de números que, como colocou o Conselheiro Anoildo, não chegam a uma diferença de 

400 mil reais em relação ao que já vem sendo gasto atualmente.  
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São realmente questões que vão ser levantadas na Conferência e acho 

importante que o sejam, para que a parceria fique clara e realmente estabelecida. Apesar de 

todos os problemas, não é intenção deste Conselho - e falo agora como Conselheiro da 

sociedade civil - criar impasses e problemas. A intenção é implementar a descentralização e 

implementar a Lei Orgânica da Assistência Social. Por essa razão concordo com a Conselheira 

Marlova sobre a necessidade da realização da Conferência este ano. E penso também que após 

essa II Conferência poderemos adotar um calendário diferente, a cada quatro anos, como ocorre 

com a Saúde. Muito obrigado. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ - Vou tentar ser bem rápida, só no sentido de 

informar no que couber ao Sr. Ministro. Estou aqui neste ato representando a SAS. Estive 

conversando hoje com o Dr. Elizeu acerca da documentação. Ele vai estar presente na reunião de 

amanhã - já tem outras reuniões para hoje à tarde - porque a questão da Norma Operacional 

Básica ficou como ponto de pauta para amanhã de manhã. Mas gostaríamos de retomar que 

esse assunto não foi pautado; conseqüentemente, ele apareceu nos documento de uma maneira 

informal. Analisando todos os documentos, foram estes utilizados internamente pelo Ministério, 

em reunião dos gestores do Ministério sobre o assunto. Tem inclusive uma proposição de fala da 

Dra. Lúcia Vânia aqui dentro. Enfim, é um leque de documentos que a assessoria da Dra. Lúcia 

preparou e subsidiou para uma reunião interna de gestores. O próprio memorando que 

encaminha a portaria diz que encaminha a portaria para análise, apreciação e possível 

aprovação. A Secretaria entendeu que essa documentação estava no âmbito do Executivo, no 

âmbito dos órgãos gestores até para fazer um encaminhamento mais formal. Só gostaríamos de 

posicionar o assunto dentro da reunião como um todo. Em todo o caso, o assunto poderá ser 

retomado amanhã de manhã na presença do Conselheiro Elizeu. 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - É uma grande alegria ter o Ministro na nossa 

convivência hoje. Eu gostaria de fazer algumas ponderações sobre questões de fundo. Eu acho 

que essa Conferência, para o Conselho, é uma questão vital, porque o Conselho não é somente 

um instrumento legal. Nesse sentido, temos que lembrar um pouco a natureza do Conselho. Este 
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é um Conselho deliberativo, paritário - sociedade civil e Governo - e precisa ter sempre canais de 

comunicação com a sociedade. A Conferência é um momento muito importante de comunicação 

com a sociedade a respeito de questões sociais, de política social. Acho que o Sr. Ministro deve 

entender que a questão da Conferência é uma questão política, no sentido grande da palavra. É 

uma questão política no sentido da participação da sociedade nas questões sociais do País. Acho 

que se fechar esse canal, já tão fechado, de participação da população nas decisões, poderemos 

continuar sendo engolidos por um processo que não sabemos bem para onde vai caminhar.  

Eu estava muito impressionado lendo uma entrevista do Celso Furtado esses 

dias, em um seminário na França, revitalizando o trabalho dele, e em um dos momentos da 

entrevista ele diz o seguinte: “A civilização européia foi criada pelo avanço da tecnologia e pelo 

avanço social. Hoje em dia o avanço social parou e o da tecnologia se intensificou. O avanço 

social, que é a forma de modificar a repartição da renda e modificar o papel do Estado, não existe 

mais”. Então se cada vez mais formos fechando esse espaço de participação popular, espaço de 

participação da sociedade nas grandes decisões nacionais, vamos construir monstros. Vamos 

construir um Estado e aumentar imensamente essa fila de desempregados e de pobres.  

Acho que esse avanço social, esse trabalho quase impertinente do Conselho, 

levando lambada de cá, de lá, tentando realmente empreender isso, deveria ser reforçado. 

Porque eu acho que o Conselho, apesar de pequeno, frágil, ainda representa uma espécie de 

baluarte dentro da nossa sociedade para que possamos realmente trazer à tona essas questões 

sociais. O Governo deveria levar em consideração a Conferência, pelas expectativas que cria, 

pelo trabalho preparatório e democrático de participação em questões muito importantes, 

sobretudo porque precisa estar aberto à crítica da sociedade, principalmente daquela sociedade 

que é menos considerada e que está mais sofrida e difícil. A Conferência representa tudo isso. 

Tolher a possibilidade de realização dessa Conferência nesse momento seria muito doloroso e 

trágico para nossa democracia. 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Sr. Ministro, eu queria agradecer de antemão a sua 

ida ao fórum em Fortaleza. Eu não tive oportunidade de agradecer pessoalmente, mas iria fazê-lo 

na próxima vez. Eu queria dizer ao Sr. Ministro o seguinte: sou nordestina, acostumada a muita 
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coisa, a muitos embates e sempre resistindo, com a minha esperança muito revitalizada. No 

momento que o senhor chegou, senti alegria, mas, quando fez os pronunciamentos 

principalmente a respeito de dois assuntos que para mim foram cruciais, eu comecei com um 

exercício de taquicardia que não parou mais. Ainda estou trêmula, o que não é do meu feitio, mas 

tenho de dizer alguma coisa, Ministro. Acho que voltar a um quarto de salário mínimo fica muito 

contraditório para o Governo; ele se fica numa posição muito difícil, porque fez um 

pronunciamento oficial sobre o tema. Isso representa a expectativa de muita gente, não só de 

idosos. 

O direito à vida na Constituição significa também o recebimento dessa 

aposentadoria tão pequena, tão diminuta para dar dignidade à velhice. Eu sei que os dados 

estatísticos do senhor diferem muito dos dados constatados por nós e com os quais convivemos. 

Nossos dados, embora fornecidos pelo IBGE, são visualizados, são sentidos pela lógica humana, 

uma lógica muito diferente. Essa estimativa de 450 mil foi ultrapassada em 50 mil; mas o mundo 

inteiro sabe que o Brasil está envelhecendo e que, a cada ano, teremos mais idosos no País. 

Esse é um fato que não se pode esquecer em momento algum. Se existe alguma ilegalidade 

nesses piques de pedidos de Benefícios de Prestação Continuada, então por que não se exercitar 

maior fiscalização? Por que não se punir quem está abusando? Também devemos lembrar que 

este Brasil continental, tão grande, tão cheio de contrastes, traz dentro de si diversos tipos de 

envelhecimento. Minha colega Ana já falou um pouco, mas eu só queria lembrar que no Nordeste 

temos os mais diferentes rostos de velhice e cientificamente três tipos de velhice: a precoce, a 

pseudo-velhice e o envelhecimento doentio. No Nordeste, o tratamento deveria ser outro. Deveria 

se permitir que as pessoas utilizassem bem esse Benefício de Prestação Continuada porque às 

vezes eles nem são alcançados. É um benefício post mortem, como eu sempre gosto de dizer. A 

expectativa de vida global é de 62 anos, mas sabe-se que na Paraíba, onde a colega reside, não 

chega a isso. Penso, Sr. Ministro, que o Governo deveria pensar melhor, encontrar outros 

mecanismos, cortar outras despesas, mas jamais, jamais, dos aposentados. Se este Brasil existe, 

deve-o muito aos aposentados, os aposentados terrivelmente esquecidos, terrivelmente 

excluídos.  
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Sobre a Conferência, muito já foi dito. Acho que não é só um descumprimento 

da lei. O Governo tem um mecanismo fácil que é a medida provisória, mas eu acho que é uma 

desmoralização para o CNAS. Já começamos a anunciá-la, já começamos a trabalhar e a difundir 

a realização da Conferência. Também acho que não seria favoravelmente político para o Governo 

tomar essa medida. Como o padre Virgílio falou muito bem, esse fórum é um espaço 

democrático, é um espaço legítimo da sociedade. Se a sociedade diz às vezes algumas coisas 

que não são de interesse para o Governo, é porque a sociedade está sofrendo, é porque as 

medidas de cunho social estão sendo muito diminutas.  

Por fim, Ministro, eu continuo ainda com a minha taquicardia e continuo 

tremendo porque a minha esperança começa a falecer aqui. Saímos de um fórum que teve a 

participação de 1.398 pessoas - a última vez que eu procurei os computadores para saber - e as 

mais representativas personalidades do País e de todos os Estados, que estavam bem 

representados. Com que cara vamos dizer que o Governo recua, no momento em que 

anunciamos que o Governo está com boa vontade, o Governo está interessado e que isso 

representa realmente um interesse social. O que dizer? É muito difícil. Eu sei que o senhor não é 

responsável por isso, mas fica também inviável essa Lei 8.842. Eu não sei o que fazer. Se me 

retiro para o Oriente e fico lá feito monja, só rezando e pedindo que ilumine, ou se faleço diante 

dessas notícias. 

Pela primeira vez na vida, eu tive pena do meu País. Eu tive pena de quem se 

arrisca a viver mais. Eu tenho 65 anos. Nem todos tiveram a felicidade de envelhecer como estou 

envelhecendo, mas se essa minha esperança falecer, eu não sei o que  vamos esperar daqui 

para o terceiro milênio. Perdoe, mas é isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu quero pedir um pouco de paciência ao 

Ministro para socializar algumas reflexões que fiz após ouvir os Conselheiros. Eu não sei, 

Ministro, o que o senhor vê e pensa quando olha para essa mesa. Acho que nos últimos tempos, 

infelizmente, aos seus ouvidos e aos seus olhos tem chegado só uma face da moeda, e isso é a 

pior coisa que pode acontecer, não só ao Ministério, mas ao Governo. Acho que as informações 

que lhe chegam são as informações do executor. O órgão deliberativo tem tido pouco acesso. Eu 
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quero louvar o trabalho do Presidente do Conselho, que por ser seu assessor especial sempre 

tem a possibilidade de lhe informar mais sobre o que tratamos aqui. Por causa disso, tivemos a 

felicidade de ter acesso a um documento que a Deusina disse que não estava na pauta. Não 

estava na pauta porque a Secretaria, mais uma vez descumprindo seu papel, não encaminhou a 

este Conselho. Este Conselho ficou sabendo por mero acaso e pelo fato de nosso Presidente ser 

assessor especial do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social.  

Estas são reflexões, Ministro, para as quais, em meio à acirrada discussão e ao 

debate sobre a reforma da Previdência, eu lhe peço muita atenção, porque eu acho que aqui o 

senhor vê pessoas que de muitas maneiras estão comprometidas com a construção de um Brasil 

mais justo. Eu participei de um esforço inicial de construir este Conselho durante o Governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso ingenuamente acreditando que ele tinha algum tipo de 

compromisso com a área social. Digo ingenuamente porque no dia-a-dia o Presidente não tem 

feito outra coisa a não ser desmentir que tenha esse compromisso, de virar as costas a esse 

compromisso, ignorar que ele existe, como se a sociedade brasileira tivesse de alguma forma 

avançando, pelo simples fato de que a moeda está estabilizada e a economia parece que 

melhora. Em nenhum país, Ministro, a estabilização da economia significa avanço social. Será 

que os nossos cérebros não percebem isso?  

Eu acho um completo absurdo que o Governo queira cancelar uma Conferência 

quando ela já está na rua. Discordo da Mariazinha; eu entendo o que ela quis dizer, mas quero 

fazer uma retificação: não vai ser uma desmoralização para o CNAS, vai ser uma desmoralização 

para o Governo, porque eu quero lhe dar a certeza e a garantia que cada Conselheiro da 

sociedade civil sentado a essa mesa vai se empenhar em desmascarar essa farsa. Eu quero lhe 

dar essa certeza. Nós temos esse compromisso. São muito poucos os Conselheiros do Governo 

que se comprometem. Quem são os Conselheiros do Governo que estão hoje aqui 

comprometidos conosco? São os de sempre, Ministro; são muito poucos. Tivemos a alegria de 

receber há pouco o Conselheiro representante do Ministério do Trabalho, que, seguindo a 

tradição que esse Ministério tem dentro do Conselho, é profundamente comprometido; nossa 

Conselheira Lisete, do Ministério da Saúde; nosso Presidente, que é do Ministério da Previdência; 

e a Lígia, do Ministério da Fazenda. São só esses, Ministro, e são muito poucos. Então eu acho 
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que realmente o Governo tem que pensar sobre essas coisas. Eu não sei, Ministro, se essas 

informações chegam ao Presidente da República, porque conheço a barreira que a Casa Civil da 

Presidência monta. Conheço, participei de dentro e sei como funciona. Quero lhe dizer, Ministro, 

que a Secretária de Assistência Social anunciou aos quatro ventos que essa Conferência não se 

realizaria e que ela lutaria pessoalmente por isso. Pois se de um lado existe essa disposição dela, 

de outro existe a nossa. E eu acho que o senhor precisa ouvir esse outro lado da moeda.  

Acho que Ministro de Estado, independentemente do Governo, tem que se 

comprometer com o que diz a lei e com os desejos e decisões do órgão deliberativo. Eu quero 

lembrar os artigos 17 e 18 da LOAS, que são os artigos que instituem o Conselho Nacional de 

Assistência Social e lhe dão competência.  

Nós vamos ter um Presidente que além de tudo descumpre a lei? Eu não quero 

acreditar nisso; eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que se o Conselho Nacional de 

Assistência Social instituído por lei, que é órgão deliberativo desse sistema descentralizado e 

participativo de Assistência Social, decide pela realização da Conferência, cabe ao Governo 

acatar, independentemente do desejo do órgão executor, porque aqui, Ministro, não se sentam 

pessoas; cada um de nós aqui tem uma representação, uma representação da sociedade civil, 

que lutou para estar aqui, se elegeu. O senhor acompanhou esse processo e sabe que houve 

uma disputa, que ela foi orientada do ponto de vista legal, foi publicada em Diário Oficial, sabe 

que as entidades lutaram para estar aqui, e que as entidades que estão neste Conselho têm uma 

história de compromisso com a área social.  

Estou lhe fazendo um apelo, para que o senhor leve diretamente ao Presidente, 

sem o uso de intermediários, que o senhor possa fazer chegar ao Presidente qual é o desejo e a 

deliberação do Conselho de Assistência Social porque, por lei, temos força para deliberar sobre a 

realização da Conferência. Esse apelo que estou lhe fazendo é um apelo que meus colegas 

Conselheiros compartilham, porque, infelizmente, Ministro, estamos vivenciando aqui uma história 

de desrespeito, mas mais do que isso, uma história de descumprimento da lei. Aqui não se 

instalou uma monarquia nem uma ditadura. Vivemos em regime presidencialista e, acredito eu, 

democrático. Estamos precisando resgatar esse conceito. O Conselho por seu órgão deliberativo 
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tem o dever e o direito de exercer suas prerrogativas legais e é em nome disso que eu lhe faço 

essas lembranças. 

 

REINHOLD STEPHANES - Evidentemente que se deve respeitar a opinião de 

cada um em sua função de representante aqui no Conselho. Gostaria de dizer que o Conselho 

não é tão frágil quanto se anunciou pelo Monsenhor. E não temos ouvido apenas órgãos 

executores, até porque a Sra. Marlova de vem em quando se encarrega de falar conosco, assim 

como a Fernanda Bornhausen e o Sr. Celecino. Dessa forma tenho tido contato direto com pelo 

menos três pessoas quase constantemente.  

É claro que todas as ponderações fazem sentido e têm sua lógica. É difícil 

contestar qualquer ponderação dentro da forma como foi colocada. A questão da portaria creio 

ser um assunto superado; claro que vamos ter uma norma, uma portaria, mas ela ainda vai ser 

amadurecida, debatida, haverá entendimentos antes de se chegar a algo que seja operacional. 

Quanto à questão do aumento do valor, evidentemente, sou o primeiro a desejar isso; não são 

somente os Conselheiros. Todavia, tenho que apresentar alguns números que hoje são um pouco 

controvertidos e temos que negociar, claro, a questão financeira disso. Afinal, o orçamento foi 

feito não para uma meta, mas para uma estimativa que se mostrou, repentinamente, pequena. 

Claro que temos agora que reiniciar todo um processo de discussão e debate. E  é claro que vou 

me colocar ao lado desse debate. 

Quanto à última questão, a mais levantada e que originou indignação maior, 

observei todas as ponderações. Como disse, não há ainda uma decisão final; há, em princípio, 

uma posição de Governo. Vou levar essas ponderações, serão discutidas e até a próxima reunião 

teremos uma opinião, evidentemente, correndo todos os riscos da decisão que será favorável ou 

não. Isso é natural. 

Gostaria de comentar que essa questão de emendas parlamentares é muito 

complicada e difícil, principalmente para mim, que não gosto disso, que não atendo 

Parlamentares para discutir esse aspecto; atendo-os com toda a atenção e carinho porque, afinal, 

são eleitos representantes e isso faz parte do processo democrático. Mas não discuto esse 

assunto com eles porque pessoalmente não gosto. Desde o início me coloquei rapidamente pela 
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descentralização porque não queria transformar meu gabinete em sala de atendimento de 

pedidos. Mas a realidade é que eles apresentam emendas que terão que ser respeitadas. O caso 

específico de Goiás, se não me engano, foi relatado pelo Deputado Pedrinho Abrão, que 

coincidentemente é goiano e inimigo da Secretária. Portanto, não foi essa a razão que o levou a 

colocar a emenda. Se bem me lembro, ela foi ao Congresso várias vezes, à época, para tentar 

derrubar as emendas e não o conseguiu. Pelo menos por esse aspecto, quero afirmar que ela 

não foi a culpada, mas, por outro lado, quero dizer também que essa questão de emendas ainda 

é algo muito delicado. Não sei como se poderia vencer isso. Sou daqueles que não concordam 

com essas emendas. Inclusive, este ano aconteceu algo inédito: tiraram 70 milhões da 

Previdência Social e jogaram no Transporte. Isso é incrível, mas aconteceu. 

Em síntese era isso que eu queria falar. Eu gostaria de agradecer e pedir 

desculpas se eu estiver fazendo algumas colocações às quais os Conselheiros fazem restrições - 

e é natural que o façam - mas é essa a posição que tenho que tomar por várias razões e 

ponderações. Muito obrigado a todos. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselho agradece à presença 

do Ministro na reunião. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, gostaria de 

fazer uma observação: eu não estava me referindo à emenda, mas à execução financeira e à 

distribuição dessa execução entre os Estados no contexto da descentralização. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Mais uma vez, os 

agradecimentos ao Ministro pela presença aqui no Conselho. 

Podemos continuar?(Pausa) 

Srs. Conselheiros, quanto maior o desafio, maior a força.(Pausa) 

Prezados Conselheiros, vamos retomar nossos trabalhos. Precisamos tomar 

uma posição a respeito do que foi anunciado pelo Sr. Ministro. Ou vamos voltar à pauta como 

estava estabelecido? Há sugestão da Conselheira Ana Lígia para que examinemos primeiro essa 



 

 83 de 261 

questão do anúncio do Ministro quanto a possível decisão de Governo de não concordar com a 

realização da II Conferência este ano. E se sobrar tempo, ainda segundo as palavras da 

Conselheira, discutiremos a questão levantada relativa ao BPC e à portaria. 

Conselheira Mariazinha, por gentileza, ao microfone. 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Acho que a questão mais urgente é a do BPC; a 

Conferência vem logo de imediato, mas o BPC significa o direito à vida e muitas pessoas poderão 

ser prejudicadas. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos dois encaminhamentos: 

discutir primeiro a questão da II Conferência ou o BPC. Alguma outra proposta?  

Vamos votar então. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Isso significa que BPC vem a 

seguir. Essa é uma questão de ordem? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É só uma questão de ordem. 

Porque a proposta da Conselheira Ana Lígia é se sobrar tempo discutiremos BPC e portaria; a 

Conselheira Mariazinha quer priorizar o BPC. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Proponho que a Ana Lígia coloque 

Conferência e depois BPC. Os dois têm que ser discutidos, independentemente de sobrar tempo. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Conselheira Fátima, sugeri a sobra de tempo para tentar 

eliminar tanta polêmica para acertar a pauta. Disse que é mais relevante discutir a posição do 

Governo sobre a Conferência e em seguida esses outros assuntos para tentar eliminar um pouco 

a polêmica. 
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, sobrar tempo significa 

estendermos a reunião para amanhã? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro. 

Vamos votar. Quem estiver a favor de se discutir primeiro a II Conferência 

permaneça sentado.(Pausa) 

Entendeu, Mariazinha? 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Entendi, mas acho que o BPC, talvez, seja mais 

rápido do que a Conferência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - De acordo com a maioria, ganhou 

a discussão em primeiro lugar sobre a II Conferência. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Quero registrar minha 

abstenção nessa votação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Ainda assim, 

permanece o resultado. 

 

LIGIA PINHEIRO BARBOSA - Em relação à II Conferência, depois dessa 

informação do Ministro, gostaria de saber o seguinte: aqui está sendo discutida a proposta etc. 

Continua essa discussão ou será discutida a elaboração de um documento em que se diz que a 

Conferência é importante ou alguma coisa nesse sentido? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Entendo que é sobre a posição do 

Conselho em relação à comunicação feita pelo Sr. Ministro. Até porque temos data marcada de 

lançamento, e por conta desse assunto essa data fica prejudicada. O Conselho tem que pensar 

no que fará em função disso. Essa é a preocupação da Conselheira Ana Lígia. Vai se fazer 
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alguma coisa? O Conselho vai tomar uma posição? Vai aguardar uma posição definitiva? Estou 

questionando para que tomemos uma atitude. Chamo a atenção para o fato de que há data 

marcada para o lançamento da II Conferência. Com essa comunicação, fica impossibilitado, no 

meu modo de ver, o lançamento da Conferência na atual conjuntura até termos uma definição 

sobre o assunto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que temos que discutir primeiro a 

questão da realização da Conferência e depois o lançamento da Conferência. Em princípio, eu 

não a retiraria porque está colocado que o Governo está pensando a respeito e daria uma 

posição o mais breve possível, segundo as palavras do Ministro. 

Embora sobre ser o mais breve possível, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, quando disse que iria elevar para 50%, disse em maio que seria para o próximo mês e 

já vai se completar um ano. Então acho que devemos discutir primeiro se realmente vamos tomar 

uma atitude e qual seria ela. E acho que não devemos esperar a posição definitiva, que será 

muito mais difícil de ser revertida. Temos mais condições de reverter uma posição provisória do 

que definitiva. Mesmo porque enquanto isso não teremos que desfazer esse lançamento da 

Conferência.  

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem, mas faço um 

esclarecimento: o Ministro, mais de uma vez, disse que em princípio essa decisão do Governo 

seria confirmada ou não até a próxima reunião. Disse que haveria uma definição por parte do 

Governo a respeito da Conferência, mas deixou claro que em princípio a posição governamental é 

que não se faria a Conferência. Entretanto, há um prazo marcado e um compromisso do Ministro. 

Em função das ponderações disse que até a próxima reunião teria uma posição definitiva. 

Questiono o Conselho: vamos manter a data de lançamento mesmo com o anúncio do titular da 

Pasta de Previdência e Assistência Social de que a posição do Governo é não haver a 

Conferência? É razoável essa posição? Acho que no momento a linha de confronto é a pior 

possível. Que posição tomaremos em função da comunicação do Sr. Ministro? Esse é o ponto 

que o Conselho tem que decidir. Vai fazer uma nota? Vai reiterar o pedido, mostrar as razões 
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pelas quais a Conferência deva ser realizada? Tudo bem. Entretanto, confirmar uma data com 

comunicado oficial, por meio do Sr. Ministro, de que a posição do Governo é de não haver a 

Conferência talvez seja complicado para o Conselho e pode demonstrar confronto. Temos que 

ser responsáveis. Concordar é uma coisa; discordar, tudo bem, mas dentro da legalidade 

estabelecida. É uma questão superdelicada confirmarmos a data da Conferência depois dessa 

comunicação. É no mínimo falta de bom senso, com todo o respeito à posição da Conselheira. 

Todavia, se o Conselho preparar uma nota, reiterando a necessidade, a importância, reforçando 

todas as razões para a realização da Conferência é uma atitude mais do que sensata. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O Conselho pode convocar a 

Conferência. E dentro dessa perspectiva fiz a colocação. Mas não retiro ainda minha posição e 

gostaria de aprofundar a questão do posicionamento que vamos ter, que tipo de mobilização 

vamos empreender para reverter a posição do Governo. Acho que é essa primeira posição 

correta que devemos adotar. Se houver definição pela não-realização, podemos discutir o que 

fazer, mas a primeira coisa é tentar reverter a posição do Governo. Acho que temos que nos 

adiantar, mobilizando, fazendo um documento sério das razões da Conferência para o Governo. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Quero defender exatamente o contrário do que 

o Presidente acabou de colocar, ou seja, de que não se faça a convocação e o lançamento no 

início de abril porque acredito que não é o momento estratégico de se entrar em confronto com o 

Governo. Por isso, acho que devemos convocar. Por quê? Porque nossa posição como Conselho 

já foi tomada e não acredito que se reverta porque o Governo venha a mudar de idéia, isto é, este 

Conselho, pelo menos pela manifestação que tivemos há pouco, está convicto de que a 

Conferência deve se realizar neste ano. Apesar das colocações da Marlova e do Paulo, de que a 

partir de então podemos pensar na convocação a cada quatro anos, para este ano penso que 

deva acontecer a Conferência. Se esperarmos a manifestação do Governo, que provavelmente 

será contrária à realização da Conferência, partiremos aí sim para um confronto, tentando 

revertê-la. Como não queremos confronto, como o processo já está iniciado, para evitar o 

confronto, devemos manter simplesmente nossa posição anterior; não procurar um 
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enfrentamento, mas fazer acontecer a Conferência, cujo lançamento já está, inclusive, agendado 

com Prefeitos. Se mantivermos a Conferência, estaremos persuadindo o Governo a não assumir 

a posição definitiva de suspendê-la. A expectativa do aguardo da posição governamental seria um 

desgaste político para o Conselho, frente aos Prefeitos e nossas bases de sustentação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento, 

Conselheiro Célio: não coloquei uma posição, mas um questionamento, em função de que, 

embora seja competência legal do Conselho fazer a convocação, quem a viabiliza é o Governo. E 

se esse se diz contra, como vamos empreender uma Conferência sem que o Governo esteja de 

acordo? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Ele é obrigado a viabilizar. Está na lei que a 

Conferência tem que acontecer e que o Conselho tem que convocá-la. Obviamente, quem tem 

que viabilizá-la é o Governo federal. O Conselho convoca no cumprimento da lei; se o Governo 

não banca a realização, ele está incorrendo em profunda irregularidade e irresponsabilidade. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Conselheira Ana Lígia. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Volto a dizer que o Conselho já havia tomado a decisão de 

sua competência de convocar a Conferência. O Ministro vem aqui e diz que o Governo é contra. 

Por uma questão de educação, porque ele ouviu e nós falamos, primeiro ele disse que já havia 

uma posição de Governo - isso não podemos esquecer - depois disse que daria uma resposta 

dentro de dois ou três dias. Não vejo como o Conselho poderia voltar atrás, por conta da 

dependência da viabilidade financeira, e deixar de cumprir sua responsabilidade de chamar a 

Conferência. Se fosse analisar estrategicamente, é muito mais importante o Conselho manter a 

convocação da Conferência para fazer o Governo recuar do que esperar uma resposta que, 

acredito, não virá em dois ou três dias apenas. Se fizer isso, o Conselho vai se desmoralizar. E eu 

não me comprometo com a não-divulgação do que houve aqui e de que o Conselho está em 

compasso de espera. Todavia, o Conselho é Governo e sociedade civil, subordinado a uma 
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decisão do Governo. Debatermos a viabilidade financeira da Conferência, se o Governo se 

recusar a cumprir a lei ou baixar medida provisória, é outra discussão. E o que vamos fazer para 

viabilizar a Conferência ou ela vai se esvaziar? Mas não acho que devemos ficar esperando para 

convocar a Conferência em função da resposta do Governo depois que o Conselho tomou uma 

decisão. Minha idéia é de primeiro discutirmos o que vamos fazer e em seguida entramos no 

temário e tudo o que devemos providenciar para lançar a Conferência. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não tenho dúvida a respeito de termos que 

lançar a Conferência; ela foi decidida em reunião do Conselho, que é soberano, e tem um 

cronograma que deve ser cumprido. Acho que o Conselho tem que, imediatamente, tomar 

providências que tragam a público essa posição do Governo que o Ministro nos anunciou. Penso 

que o Conselho deve se comunicar com os Conselhos Estaduais e com os Municipais, com os 

fóruns, com os CRES, com as Secretarias Municipais, com o FONSEAS, com os Conselhos afins. 

Temos que convocar uma coletiva de imprensa para trazer isso a público.  

Vou dizer para vocês que no fundo comemoro tudo isso. Acho que é vitória 

nossa; acho que, mais uma vez, é demonstração da força e do poder deste Conselho. Tudo o que 

diz respeito a nós, o Governo ataca via medida provisória, mudando as regras. Ele interferiu na 

nossa eleição, na eleição da sociedade civil, na eleição da interferência e agora não quer que 

façamos a Conferência. Então acho que o Ministro disse muito bem para o Padre Virgílio: o 

Conselho não é frágil. Nós, provavelmente, somos o Conselho mais forte e mais poderoso porque 

conseguimos perturbar o Governo e se fazemos isso é porque estamos expondo as fragilidades e 

as incoerências da execução da Política de Assistência Social. Temos que ter esses dados à 

mesa. O Conselho tem que se rever, se reposicionar frente a isso. 

Minha proposta é clara: acho que temos que manter o cronograma de 

lançamento, até porque será no evento de Prefeitos, em que teremos cerca de três mil executivos 

municipais. O Governo também depois vai ter que explicar esse cancelamento para eles. Acho 

que temos que ter cuidado porque essa medida provisória pode estar pronta e amanhã ou depois 

poderá estar publicada. Não tenho a menor dúvida de que quanto mais falarmos sobre o assunto 
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mais o Governo vai correr com a MP no sentido de abortar qualquer possibilidade de dizermos 

que eles estão descumprindo a lei.  

Realmente, acho que a forma com que o Governo tem se comportado conosco 

não é leal. E essa vai ser mais uma deslealdade. Acho que eles cooptaram um membro nosso na 

questão da eleição, ou seja, fizeram tudo o que não poderia ter sido feito. Não tenho expectativa 

de lealdade com relação ao Governo. Isso está claro. não tenho ilusões quanto a isso e não 

quero ser ingênua. Realmente, temos que tomar providências.  

Faço dois encaminhamentos, independentemente de mantermos o cronograma - 

que tem que ser mantido, isso não está em discussão: temos que nos comunicar com os 

Conselhos e fóruns, secretarias, todos os afins e convocar uma entrevista coletiva sobre o 

assunto. Acho que temos que solicitar que uma pessoa como a Aldaísa escreva um artigo para 

ser publicado no jornal Folha de S.Paulo, temos que pegar a ABONG para marretar o assunto e 

acho que tudo isso é para hoje. 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Penso que o mais certo é que não deveríamos tomar 

medidas sob essa violenta emoção que sentimos hoje, mas acho que devemos elaborar um 

documento sobre as vantagens políticas, éticas e democráticas da realização da Conferência e 

pedir, com urgência, uma audiência com o Sr. Presidente da República, lhe apresentar com muita 

ética e muita classe um documento que discorda do pensamento dele e mostra a importância da 

Conferência. Acho que não devemos tomar essa medida apressada de chamar a imprensa. 

Prudência não faz mal a ninguém e vamos ser valorizados por essa atitude e não pela pressa. 

Hoje estamos sob grande emoção e poderíamos ouvir mais, pensar mais e pedir essa audiência. 

Do contrário vamos dormir Conselheiros e amanhecer coisa nenhuma. Acho que desmoralizados 

não vamos ficar, e sim o Governo. Essa é minha opinião, como talvez a pessoa mais idosa deste 

grupo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Apesar da emoção e da indignação, eu 

estou calma agora. E com a calma que não me é peculiar, faço duas propostas, baseada na 

seguinte questão: somos ou não um Conselho deliberativo? Deliberamos sobre uma Conferência, 
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mas o Governo vem nos dizer sem fundamentação que porque a Saúde faz Conferência de 

quatro em quatro anos, sem argumento maiores, com medo apenas de ser telhado - o que 

acontecerá, se continuar com a política social que faz - temos que suspender a nossa 

Conferência; quer inviabilizar a Conferência. Se somos deliberativos, temos consciência de que 

podemos até voltar atrás nessa deliberação - o que não parece ser a vontade das pessoas pelos 

pronunciamentos feitos aqui - mas acho que manter a Conferência é uma questão fundamental 

para a vivência deste Conselho.  

Logo no começo, tentou-se nos desmoralizar, ainda à época da Sra. Leonor 

Franco, nos primeiros dias de nossa posse. Lutamos contra isso e conseguimos reverter a 

situação. Minhas propostas são: uma, que não podemos fugir da negociação com o Governo que 

acho extremamente importante. Portanto, acho que devemos negociar sim, mesmo porque somos 

um Conselho paritário. Se até sindicatos negociam com o Governo por que não podemos fazer 

isso? Vamos fazer uma negociação que será exatamente entrar em contato com a Casa Civil, 

com a Presidência, fazer uma carta bem fundamentada colocando nossas posições para que se 

realize a Conferência etc. Nosso Conselheiro Presidente, com toda a calma que, a ele sim, lhe é 

peculiar pode tentar os contatos com o Governo. 

Por outro lado, não podemos nos esquecer da mobilização dos nossos pares, os 

Conselhos, os fóruns, se possível a imprensa também. Mas não vamos dizer que o Governo não 

quer fazer a Conferência; podemos convocar a imprensa para dizer exatamente a importância 

dessa Conferência na questão social atual, a fim de que essa posição seja revertida, para evitar 

que o número de excluídos continuem a aumentar no País, que a Conferência será um marco 

importante para isso, etc. 

Evidentemente que para nossos pares - CNBB, ABONG, CUT, Municípios, 

Estados, toda a sociedade civil - colocaremos a defesa da realização da Conferência e a 

possibilidade de haver riscos sobre a não-realização da Conferência e, portanto, temos que 

reverter já esse processo. As duas coisas devem ser feitas simultaneamente e não devemos 

deixar isso para amanhã. Se possível devemos começar com as negociações e a mobilização da 

sociedade como um todo. Assim que encerrarmos esta reunião devemos sair daqui com tarefas 

para o Conselho e os Conselheiros a fim de levarmos a questão adiante. 
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PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Estava tentando interpretar o pensamento 

do Ministro enquanto ele esteve aqui e acho que o que está em jogo não é a legitimidade, nem a 

oportunidade da realização ou não da Conferência, mas a viabilidade, porque realmente o 

Governo tem os instrumentos para isso. Acho que o Ministro veio conversar na tentativa de uma 

negociação. Inclusive o canal de negociação deve ser centralizado nele porque é o representante 

do órgão que pode ou não viabilizar a Conferência. Penso que não devemos entrar na discussão 

se eles vão fazer ou não; o Governo é que tem que se manifestar a respeito. Temos que procurar 

os meios para que aos poucos isso venha à tona, por meio dos sinais que vamos dar. Por 

enquanto, vamos considerar que as coisas estão caminhando normalmente até que percebamos 

que precisamos ir mais longe. Acho que nossa força é garantida pela verdade, pela exatidão das 

coisas. Mas não nos esqueçamos que essa verdade também uma componente política; ela tem 

que ser traduzida mediante gestos políticos de nossa parte porque senão ela não aparece. 

Evidente que o Governo vai tentar trabalhar no sentido contrário.  

Olhando para um horizonte mais amplo, a questão social no País é grave e 

tende a se agravar. Realizar uma Conferência em dezembro de 97 vai significar uma espécie de 

reflexão sobre problemas graves nacionais no momento em que o Governo vai estar se 

empenhando na sua reeleição. Tudo isso precisamos considerar dentro do contexto de avaliação 

dos acontecimentos. Mas não podemos perder a tranqüilidade de manter nossa posição de 

sermos verdadeiros nos objetivos que perseguimos que são objetivos políticos também. 

Estou de acordo com todas as ponderações feitas e não podemos nos 

precipitar, mas devemos tentar entender a mensagem que o Ministro quis nos passar. Parece-me 

que ele foi bastante leal e quase nos disse que temos que ser verdadeiros. Também não 

podemos colocá-lo em má situação e, repito, ele deve ser nosso canal de negociação com o 

Governo porque ele ouviu muito hoje aqui e certamente vai conversar sobre tudo isso. Acho que 

devemos agir normalmente, quase que nos preparando para enfrentar a grande força deles que é 

a inviabilização. Todavia, se acontecer essa inviabilização, como vamos comunicar às pessoas? 

Isso não será resultado da nossa impossibilidade de levar as coisas à frente; é o Governo que 

tem que aparecer em certo momento e mostrar a sua face também. A nossa está clara, mas não 
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podemos simplesmente ir a reboque de uma proposta que fere a legalidade, o papel do Conselho 

e toda uma expectativa da sociedade, sobretudo daquelas pessoas envolvidas com o social. Isso 

não podemos negociar. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Presidente, quero 

parabenizar o Padre Virgílio. Essa questão não pode ser tratada com emoção, e por isso eu tinha 

dúvida sobre a inclusão urgente como ponto de pauta imediato no calor da emoção da fala do Sr. 

Ministro. Acho que preservar o caráter deliberativo deste Conselho é ter a sapiência de tomar 

decisões que respeitem a paridade, a convivência entre as posições da sociedade e do Governo 

e não aquelas que pretendem atropelar as posições governamentais, ainda mais que sabemos 

que existe um problema de legitimidade da representação governamental que nem sempre pode 

responder pelas posições tomadas seja pelo órgão executor, seja pela Casa Civil. Já discutimos 

isso antes, quando colocávamos que não iríamos publicar resoluções que se transformariam em 

letra morta porque isso desmoraliza o Conselho e não contribui para seu fortalecimento. 

Creio que o momento da discussão da Conferência não é o de se colocar em 

votação, aprovar e sair fazendo isso ou aquilo. Acho que o momento é delicado, justamente pelas 

ponderações do Padre Virgílio. 

Vejo, como Conselheiro da sociedade para a sociedade, que temos que ter esse 

cuidado exatamente por sermos conscientes de que existe um problema de representação da 

parte governamental e que por isso nossas posições têm sempre preponderado, mas não 

podemos fazer com isso seja também a verdadeira razão de uma grande reclamação nossa que 

é o fato de que só os Conselheiros não-governamentais estão aqui e decidem tudo etc. Se 

juntamos problemas de representação e legitimidade ao fato de querermos atropelar decisões no 

voto, vamos estar contribuindo, na prática, para o esvaziamento do Conselho e para a não-

implantação de suas decisões. É sob essa ótica que penso que devemos avaliar a questão da 

Conferência. Não quero fazer crítica a nenhum Conselheiro governamental, não me 

compreendam mal, estou apenas me referindo a uma situação de fato que existe dentro do 

Conselho. 
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Eu me congratulo com o Padre Virgílio não só pela forma calma e estratégica 

como se referiu à situação, como também pelo seu encaminhamento. Eu estava pensando que 

obviamente a não-realização da Conferência Nacional representa grande desgaste. O problema, 

Sr. Presidente, com relação à posição colocada inicialmente pela Presidência, é que, nesse 

momento, concordar que não vai convocar a Conferência ou que vai esperar a posição do 

Governo por causa da visita oficial do Ministro a este Conselho, não significa que o Conselho vai 

assumir os custos da não-realização da Conferência, o que não é a sua posição. Por isso acho 

que não podemos abrir mão da convocação da Conferência. 

Por outro lado, também não nos cabe adiantar que o Governo não quer fazer a 

Conferência. E quando falo Governo não me refiro aos Conselheiros representantes do Governo 

aqui, mas ao órgão executor e à Casa Civil. Não será o Conselho que vai sair dizendo por aí que 

o Governo não quer realizar o Conferência convocada pelo Conselho. Eles que assumam esse 

ônus. Parece-me que nosso papel é continuar fazendo os encaminhamentos necessários à 

convocação da Conferência, do ponto de vista de contato com entidades e, do ponto de vista da 

posição governamental, articular; o que é diferente. A posição de embate não é convocar a 

Conferência; esse é o nosso papel. Não convocá-la agora seria omissão, até porque já iniciamos 

esse processo. A posição de embate seria querer desgastar o Governo publicamente por uma 

posição que ele ainda não definiu nem assumiu. 

Meu encaminhamento é no sentido de articular nos bastidores, avisar as 

entidades, preparar-nos como Conselho em sua unidade, Conselheiros governamentais e não-

governamentais. Se todos consideramos importante a Conferência, vamos encaminhá-la. Se 

sabemos que setores governamentais articulam contra isso nos bastidores, vamos também nos 

articular e nos fortalecer para, em caso de confirmada a edição de medida provisória que altere a 

Lei Orgânica da Assistência Social modificando o prazo de convocação das Conferência 

ordinárias da Assistência Social, aí sim, nos posicionaremos com firmeza, com cuidado, calma e 

estratégia necessários aos nossos objetivos, entre eles a realização da Conferência. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais um esclarecimento: fiz o 

questionamento para acordar os Conselheiros, para discutir se manter o lançamento seria uma 

posição de confronto. Chamei a atenção do Conselho, sem manifestar posição pessoal. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Então me desculpe, 

Presidente, mas... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tenho observado algumas 

posições - não é o seu caso - algumas posições de pura emoção em vários momentos, não só 

nesse. Minha obrigação é chamar a atenção dos pares para que pensem no conjunto ao 

colocarem uma proposta. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Peço que interprete minha 

intervenção como uma resposta a sua convocação à reflexão. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem. Conselheira Lisete. 

 

LISETE CASTANHO - Não ouvi o Padre Virgílio, mas acho que é bem nessa 

linha do Paulo. Não acho que devemos sair para a imprensa. Isso deve ocorrer naturalmente, 

após a decisão do Governo de não realizar a Conferência Devemos continuar nossa rota no 

sentido da convocação da Conferência e aguardar a posição definitiva do Governo para fazermos 

alguma coisa contra. O Ministro saiu para pensar e colocar nossas ponderações aos membros do 

Governo. Creio que seja agora o momento oportuno - acho que a Mariazinha fez a sugestão - de 

fazermos negociações com o Governo sobre a realização da Conferência. Não precisaríamos 

fazer isso em tom de denúncia, mas falar sobre a importância da Conferência. Acho que isso é 

muito importante no sentido de clarear o raciocínio para que eles realmente não tenha tanto 

receio dessa Conferência. 
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu gostaria de colocar inicialmente 

que já foi dito que o Conselheiro da SOF é contra, mas em momento nenhum houve aqui um 

posicionamento contra. É importante que se diga isso. Foi dito que em tese podemos entender a 

posição do Ministro como uma reflexão e é isso que está ocorrendo aqui.  

Ouvi também dizer que o Ministro havia, de alguma forma, colocado a questão 

financeira. Então essa questão da emoção é muito forte. Acho que só estaria fora disso o Padre 

Virgílio, por sua característica de não se emocionar. Mas há uma emoção tão forte que foi dito 

aqui que o Ministro citou que a Conferência não se realizaria por questões financeiras. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ele não falou isso claro. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Ele não disse, mas falou-se que disse. 

Não vejo muito a ser feito, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros. O que já se fez até agora, conduz-

se. Já que a Conferência é, para todos, importantíssima, que não há como deixar que seja 

viabilizada, temos que colocar isso de forma clara às autoridades, começando essa luta prevista 

aqui. Mesmo nos bastidores poderá haver esse entendimento de que o Governo não está 

admitindo a Conferência, mas o Conselho insiste para que ela aconteça. É preciso colocar no 

papel o quanto é importante essa Conferência, levar para as autoridades, negociar. 

Acho que não se mede a importância de um Conselho pela quantidade de ações 

que delibera, mas pela qualidade. Já vi Conselheiros e deliberações de Conselho muito boas, 

bonitas e fortes sem que tenham atingido seu objetivo; pelo contrário, podem até desmoralizar o 

Conselho. 

Vejo então que não houve manifestação de alguém aqui no sentido de ser 

contra; e acho que é preciso negociar civilizadamente até porque os Conselho são uma 

demonstração clara de que há democracia no País. Então devemos tratar essas questões de 

forma equilibrada, olhando nossas armas e as do Governo. Por último, nem sequer sabemos a 

causa real que está levando o Governo a ponderar inicialmente que não se deveria realizar a 

Conferência. Obrigado. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Quero dizer ao Conselheiro Anoildo que nós 

sabemos qual a causa e podemos explicar ao Conselheiro, que está chegando agora e talvez não 

tenha a devida informação. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Marlova, por gentileza.  Pela 

ordem, Conselheiro  Gilson. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Sr. Presidente, gostaria de levantar a seguinte 

questão prática: acho que já ouvimos diversas opiniões aqui. Tivemos recentemente uma 

experiência muito interessante da organização de uma Conferência internacional aqui em Brasília 

com participação mundial. Foi a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento, que contou 

inclusive com o apoio da ONU. Felizmente, houve uma coincidência na organização dessa 

Conferência com o fato que tornou famosa a Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, que 

aguçou muito o interesse pela Conferência, que obteve extraordinário sucesso e culminou com a 

edição da regulamentação da lei da Política Nacional do Idoso. O Presidente Fernando Henrique, 

no entusiasmo da Conferência e seus resultados acabou sancionando a lei. Essa Conferência 

internacional foi organizada em três meses, com a convocação de pessoas do mundo todo, 

organização da pauta; reunimos pessoas da maior qualificação no Brasil para preparar a 

documentação e proceder a essa organização em cerca de três meses.  

Acho que o Governo, ao se manifestar aqui hoje, coloca para si mesmo o 

seguinte: se ele de fato cancelar a Conferência, ele vai ter que explicar isso, que assumir esse 

ônus, como já foi dito aqui, porque há inclusive uma questão legal nisso e nós do Conselho ainda 

não tivemos de fato um posicionamento definitivo. Penso que devemos dar um prazo para uma 

decisão nossa em função de uma resposta que o Ministro está nos devendo. O que o Ministro 

ouviu aqui hoje foi mais do que suficiente para justificar um posicionamento do Conselho. O 

Ministro não tem dúvidas de que o Conselho pretende fazer a Conferência.  

Todavia, qual o prazo que podemos dar ao Governo com a decisão para ainda 

fazermos uma boa Conferência? É uma questão de cronograma. Estamos em março, e a 

Conferência está marcada para dezembro. Se raciocinarmos que podemos organizar uma 
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Conferência extraordinária com três, quatro ou cinco meses, ainda temos oito meses, prazo 

excessivamente longo. Acho que é necessário considerarmos prazos, olharmos com muita frieza 

essa questão, darmos oportunidade da negociação e conciliar prazos com nossa capacidade de 

fazer uma boa organização de Conferência. Se nesse prazo não conseguirmos convencer o 

Governo da importância dessa Conferência como fórum nacional para se discutirem políticas que 

devem ser repensadas - e sinceramente digo isso porque da reunião de que participei de Política 

Nacional de Assistência Social, ainda não senti qual é o ponto central, o rumo que este Conselho 

pretende dar à Política Nacional; quer dizer, o fundamento da Política Nacional de Assistência 

Social ainda não vi com muita clareza, mas estou começando agora no Conselho e seguramente 

os colegas que já estão há mais tempo poderão depois nos ajudar nisso. 

Mas acho que devemos levar para essa Conferência uma posição, até para 

ajudar o Governo, que, no meu entendimento, está perdido em uma equação econômica, qual 

seja, de déficit público fantástico, déficit de balança comercial, uma dívida que está aumentando e 

as dificuldades para resolver todos os problemas. Com isso se penaliza a chamada cláusula 

social, tão bem enfatizada na reunião de ontem.  

Quero portanto, propor aos Conselheiros que tracemos nosso cronograma com 

clareza, porque precisamos dele. Temos que saber qual é o prazo de negociar, de organizar e de 

fazer uma boa Conferência se ela de fato puder ser realizada. Acho que dificilmente teremos 

condições de fazer alguma coisa contra uma decisão governamental de não se realizar a 

Conferência. Temos que ser bastante realistas, mas esse ônus não vamos ter. Proponho assim 

que conversemos sobre prazos. Acho que em função de uma discussão sobre cronograma 

podemos estabelecer nossa estratégia. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Em primeiro lugar, quero esclarecer ao Gilson o 

seguinte: em julho de 96, o Conselho fez em São Paulo, uma reunião só para se discutir a Política 

de Assistência Social com os maiores especialistas brasileiros da área, sob os auspícios da 

Faculdade de Serviço Social da PUC de São Paulo, que é centro de referência. Utilizamos um 

caderno do Núcleo de Estudos de Seguridade e Assistência Social da PUC chamado “Assistência 

Social - polêmica, perspectivas e debates.” e é óbvio que não esperamos que todos os 
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Conselheiros tenham o mesmo grau de conhecimento em relação à Assistência Social até porque 

este é um grupo interdisciplinar, de formação diferente. Eu, como sou mestre em Serviço Social 

tenho a obrigação de saber se não mais que os outros pelo menos tanto quanto. Então acho que 

o Conselho vem investindo fundo na discussão da política e vem fazendo isso talvez até mais do 

que a própria SAS, que deveria ter uma Política Nacional de Assistência Social e ainda não tem.  

Cada vez mais, Gilson, eu me dou conta do quanto é importante capacitar 

Conselheiros. Percebo aqui que os Conselheiros vão entrando depois e vão ficando um pouco à 

margem do processo.  

Quando você cita a questão do cronograma: o que é uma conferência? Não é 

um seminário, um congresso, um debate. Uma conferência, por lei, tem caráter deliberativo e, 

portanto, tem que ser precedida de Conferências estaduais e municipais. Demanda tempo para 

se organizarem essas Conferências, temos que discutir regulamento, aprová-lo junto aos 

Conselhos estaduais e municipais, temos que estabelecer temário. Esses objetivos demandam 

tempo concretamente quando se monta uma conferência com caráter deliberativo, que tem que 

eleger delegados. É completamente diferente de se fazer uma conferência internacional, 

seminário ou congresso, em que os participantes comparecem de livre e espontânea vontade, 

não têm que ser eleitos em suas bases, o processo não tem que necessariamente ser 

documentado. Vínhamos discutindo o seguinte: tem que se elegerem delegados, indicá-los, eles 

devem se reunir, temos que ter todos os nomes. A questão de quem é delegado em uma 

conferência e tem voto é fundamental e importantíssima sob pena de fraudar a conferência. Isso 

só para dar a você uma visão geral do que significa. Falo tudo isso porque acredito que você é 

um Conselheiro extremamente interessado, tem demonstrado muita sensibilidade e vontade de 

cooperar aqui no Conselho.  

E isso nos remete, Sr. Presidente, a uma questão importante de capacitação de 

Conselheiros, capacitá-los no sentido inclusive de socializar as informações sobre tudo o que 

ocorreu até aqui. Nós que temos o acúmulo de saber tudo o que se transcorreu aqui desde que o 

Conselho foi instalado talvez não tenhamos essa preocupação de socializar essas informações 

para os Conselheiros que chegam e acho que esse é um registro importante a ser feito, 

especialmente em ano de Conferência. 
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O Anoildo pediu que eu fizesse por escrito as razões pelas quais o Governo não 

quer a Conferência, mas eu não preciso fazer isso porque o Sr. Ministro de Estado as forneceu, 

está gravado. Ele disse que o Governo entende, claramente, que tem que ser de quatro em 

quatro anos porque considera que dois anos não é tempo suficiente para se implementares as 

decisões da Conferência. Foi esse o argumento utilizado pelo Ministro, argumento que aceito e 

acato plenamente porque não acredito que o Ministro tenha uma intenção de nos faltar com a 

verdade. Assim, penso que o Conselho está bem esclarecido pelas razões ditas pelo titular da 

Pasta de Previdência e Assistência Social. 

Não acho, em relação a isso, que o Conselho deva inaugurar uma atitude de 

confronto com o Governo. Todos sabem que sou radicalmente contra confronto; acho que isso é 

algo que se deve evitar a todo custo porque não soma, não acrescenta nada. Precisamos sim 

encontrar soluções. Acho que temos que ter cuidado suficiente para perceber que o Conselho 

atravessa momento delicado; estamos naquilo que os americanos chamam cutting edge ou à 

beira do abismo. Por quê? Porque o Governo, a Casa Civil da Presidência da República, o 

Palácio do Planalto - inclusive, pode ser registrado em Ata: duvido que o Presidente da República 

esteja inteirado sobre esse assunto, que acho que está na Casa Civil e não chegou ao Sr. 

Presidente. Sabemos que há determinados assuntos que não chegam a ele. Está na Casa Civil, 

nas mãos do Ministro Clóvis, não tenho a menor dúvida, posso dizer e responder por isso.  

Então penso que o Conselho tem que se manifestar ao Presidente via carta, 

pedido de audiência, como se sugeriu aqui, mas deve se manifestar ao Presidente, dizer por que 

a Conferência deve ser feita. Esses argumentos não têm natureza ideológica, nem passional, 

nem só natureza legal; eles se iniciam legalmente, mas passam por uma série de argumentos 

que vão desde a necessidade de se avaliar, com os novos mandatários dos Governos municipais, 

o sistema descentralizado e participativo num cenário em que os Conselho Estaduais já estão 

formados - em 95 não estavam. Portanto, o aspecto participativo do sistema está garantido, ao 

passo que em 95 não estava. Estou falando de aspectos teóricos conceituais do que significa o 

sistema descentralizado e participativo de Assistência Social. Acho que esses são argumentos 

que devem ser colocados, os de ordem legal e os de ordem teórico-práticos e conceituais. Então 

devemos nos manifestar ao Presidente e aí acho que vale tudo.  
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Vamos pedir ajuda aos Deputados e Senadores que o Conselho 

tradicionalmente tem como aliados para intercederem no sentido de conseguirmos essa 

audiência; ajuda para que nosso Ministro em despacho com o Presidente possa abrir para que vá 

mais um ou dois Conselheiros acompanhando a fim de expormos ao Presidente, ainda que 

brevemente, o porquê da necessidade de ser realizada a Conferência.  

Acho que podemos pedir auxílio à Dª Ruth, que tem sido extremamente 

sensível. A despeito de todas as dificuldades que têm havido em relação ao Comunidade 

Solidária, ela sempre teve uma postura muito ética para com o Conselho e está aberta a isso e 

nos ajudou enormemente quando da organização da I Conferência. Acho que temos que envolver 

a Anna Peliano. São pessoas que tradicionalmente se revelaram aliadas à questão da 

manutenção da participação como um conceito essencial à vida democrática. E acho que elas 

têm que se mobilizadas. 

Outra coisa que precisamos fazer é ter consciência de que o Conselho terá um 

poder antes da medida provisória e outro depois. Não sou ingênua, estou falando como ex-

presidente do Conselho, não como Conselheira representante dos Municípios; acompanhei isso 

de dentro, acompanhei a organização da I Conferência, a negociação da eleição da sociedade 

civil e sei a que tipo de pressão somos submetidos e como a Casa Civil negocia. Realmente, 

estou falando como ex-presidente do Conselho: acho que temos que ter claro que não podemos 

abrir confronto, iniciar nenhum tipo de atitude belicosa. Não é isso. Temos que estar conscientes 

de ter um posicionamento muito firme e forte antes da medida provisória.  

Talvez eu tenha me expressado mal quanto a denúncia à imprensa. Temos que 

colocar o bloco na rua. Pensar que vai haver a Conferência, o lançamento é em abril, o Conselho 

reitera a importância da organização da Conferência, os Conselhos estão formados, o momento é 

importante, temos novos Prefeitos. Temos que começar a falar sobre isso porque do contrário 

não teremos mais nenhum espaço para isso depois que a medida for editada, nem teremos a 

Conferência. Trata-se de avaliar, com todos os elementos na mesa, como será nossa ação.  

Peço desculpas por estar falando durante um tempo longo, que é uma coisa que 

procuro evitar, mas acho que esse assunto é de muita complexidade e gravidade. Acho que os 

Conselheiros têm que por sobre a mesa todos os dados. Não tenho posição fechada, estou 
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raciocinando em voz alta, tentando fazer com que cheguemos a uma solução comum na busca 

de entendimento que nos possibilite fazer o melhor para garantir não só a realização da 

Conferência, mas também a participação de todos, que considero muito mais importante do que o 

próprio acontecimento da Conferência que, em síntese, é o que está em jogo. Não está em jogo 

simplesmente o fato de o Governo querer ou não a Conferência; estão em jogo os mecanismos 

constitucionais previstos de participação da sociedade civil, artigo 204 da Constituição. O sistema 

descentralizado e participativo envolve a organização da comunidade nas suas instâncias, o que 

dá origem aos Conselho e às Conferências. Acho que é esse o caminho. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temos agora uma gama enorme 

de alternativas de encaminhamentos. Acho que podemos avaliar e objetivar essas questões e 

tomar uma decisão sobre isso. Está clara a necessidade de realização da Conferência, está clara 

a posição do Governo por intermédio do Sr. Ministro e nos cabe agora objetivar esses 

encaminhamentos. Anotei aqui pelo menos uma dúzia de propostas. Vamos ver como o Conselho  

pode conduzi-las a fim de termos uma posição plenária sobre o assunto. 

Talvez seja desnecessário, mas devo reafirmar que, embora vinculada ao 

Governo esta Presidência não terá nenhuma constrangimento em levar à frente a posição tomada 

por este Plenário. Quero deixar isso bem claro. Nossa decisão será encaminhada da mesma 

forma que a Presidência vem encaminhando essas questões, a despeito de haver posição oficial 

de Governo sobre o assunto e apesar de o Ministro ter afirmado que poderá rever essa matéria 

em função do que ouviu aqui. 

Confesso que tenho dificuldades para reunir as propostas colocadas. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Algumas propostas são coincidentes, 

Presidente: a questão da negociação e da mobilização. Na negociação com o Governo, o que foi 

previsto; e na mobilização, as questões previstas também, quais as principais, etc. Acho que 

assim facilitaria nossa posição. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está claro para todos os 

Conselheiros a manutenção da Conferência?(Pausa) 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Teremos que renegociar a questão da data, 

Celecino, porque eu tinha acertado que seria durante o Congresso de Municípios, com a 

presença do Ministro. Mas acho que, nesse caso, o Ministro seria colocado em posição muito 

complicada. Não pode ser com ele ali. Então teremos que rever o horário. Não podemos deixar de 

ser leais com o Ministro e resguardá-lo de respingos eventuais dessa história toda. 

Tudo bem, Célio, pode balançar a cabeça, mas acho que lealdade é um 

conceito importantíssimo, e o Ministro foi leal com o Conselho quando veio aqui. No mínimo, 

temos que retribuir com a mesma lealdade, sem expor o Ministro. Minha posição é que se reveja 

o momento do lançamento. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Manutenção do lançamento. 

Levantou-se aqui a questão da negociação. Foi sugerido audiência com o Presidente, com 

Parlamentares. Marlova, a que você se referiu ao pedir audiência ao Presidente, tendo o Ministro 

trazido a informação? Nessa linha que você colocou de preservação, alguma observação quanto 

a isso? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que a audiência com o Presidente deve 

ser pedida em primeiro lugar por intermédio do Ministro Stephanes. Se o Ministro, que sempre 

abriu o jogo, se dispuser a encaminhar, ótimo; se não se dispuser, podemos consultá-lo, dizer 

que o Conselho gostaria da audiência e de que forma isso possa acontecer. Mas tenho a 

impressão que ele vai encaminhar essa audiência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Até porque pela lei somos 

vinculados ao Ministério e esse relacionamento... 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Celecino, acho que isso independe da 

vinculação; acho que é um padrão ético de comportamento. Um dos orgulhos que sinto de 

pertencer a este Conselho é porque mantemos um padrão ético mesmo em momentos difíceis. 

Esse relacionamento com o Ministro se chama manter um padrão ético, e isso devemos fazer. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Lógico, estou apenas reforçando. 

Audiência com Parlamentares. Entendi que seria para reforçar o pedido de 

audiência com o Presidente da República. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, quando me referi a isso foi no sentido de 

pedir ajuda a alguns Parlamentares que tenham trânsito e proximidade para sensibilizar o 

Presidente. Por exemplo, o Deputado Federal Eliseu Padilha, que está cotado para ser Ministro 

dos Transportes, é uma pessoa vinculada ao Presidente da Câmara, Michel Temer, e foi 

Presidente do FONSEAS, Secretário de Estado do Trabalho e Cidadania e Assistência Social no 

Rio Grande do Sul. É uma pessoa que pode nos atender até por telefone - a Fernanda e eu 

podemos fazer isso. Há também a Fátima Pelais, enfim, Parlamentares que identificamos que 

possam ajudar. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. A questão da entrevista 

coletiva com a imprensa para explicar as razões da necessidade da Conferência e falar da data 

de lançamento. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sem citar que há ameaças de não-realização. 

Falar sobre a Conferência, sua data, função, tema, lançamento. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Também não são ingênuos, e 

amanhã meio mundo já saberá o que houve aqui hoje. O jornalista vai saber que o motivo da 

entrevista coletiva não é só esse. Convivo com isso todos os dias. Seremos instados a falar sobre 

essa comunicação do Ministro. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Quando acabou a I Conferência, de todo o 

documento, a única publicação de O Globo, na primeira página, foi que as entidades sociais 

pediram o fim do Comunidade Solidária. Eu estava fora, estava viajando, e o Ministro me ligou, 

apavorado, perguntando o que eu diria sobre isso. Respondi que diria a verdade. Verdade é um 

dom absoluto, então, se algum jornalista perguntar alguma coisa sobre isso temos que dizer que 

o Governo ainda não tem posição oficial definida sobre o assunto; está estudando sobre a 

realização da Conferência. O Conselho, por sua vez, já decidiu. É essa a verdade. Não tem outra. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Posição oficial, tem. Ele ficou de 

rever ainda, mas já comunicou a decisão de Governo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tem que haver um documento 

fundamentando a importância da Conferência que seria encaminhado ao Presidente. Poderíamos 

entregar cópia aos Parlamentares, dizendo que foi encaminhado ao Presidente e pedir reforço a 

eles. Estaremos criando um clima para a realização da Conferência É esse o nosso intuito com 

essa mobilização junto à imprensa. 

 

FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Uma consideração sobre a entrevista coletiva: 

pensando do ponto de vista estratégico não acho conveniente. Não é pauta para chamar uma 

entrevista coletiva. Acho que a imprensa, nesse momento, não seria atraída pelo tema, a menos 

que fosse polêmico. Mas em nível de comunicação somente não é estratégico. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Acho que a entrevista coletiva seria exatamente 

abrir um confronto em um momento em que não negociamos ainda. Não entendo como se possa 

fazer isso, antes de negociar qualquer coisa, com a abertura que nos foi dada pelo Ministro. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Concordo. Acho que o documento que 

entregarmos ao Presidente pode ser divulgado. Não será escondido. Essa divulgação não 

necessita coletiva; podemos utilizar os esquemas normais de jornais. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então nesse primeiro momento 

não se faz a entrevista coletiva. 

Quem fará esse documento? Vamos constituir uma comissão para redigir esse 

documento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Vamos. Proponho: Celecino, Padre 

Virgílio e Marlova. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Outra sugestão? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu tenho: acho que a Ana Lígia e Paulo têm 

que estar na comissão também. 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Estou meio emocionada. Acho melhor você ficar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu também estou emocionada e taquicárdica. 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Não tenho condições de participar dessa 

comissão nesse momento. Tenho que preparar um texto para análise de conjuntura na reunião da 

Presidência dos Bispos e não terei tempo para outra coisa. Estou praticamente impossibilitado. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Srs. Conselheiros, tenho mil razões para me 

declarar impossibilitada, mas não vou abrir mão disso porque esse é um assunto que se eu 

precisar escrever das duas horas da manhã até as seis horas eu vou escrever. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se for o caso, podemos ate 

suspender a reunião de amanhã e usar o tempo que seria destinado a ela para isso. O assunto é 

muito importante. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Infelizmente, estou 

agendado até sexta-feira com compromissos aos quais não posso faltar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Poderíamos, Celecino, tocar a reunião de 

amanhã e, durante certo período, saímos, você, Ana Lígia, Paulo, eu; alguém coordenaria a 

reunião. Escrevemos e depois submetemos aos Conselheiros. Em meia hora escreveremos esse 

documento. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Acho que esse documento 

tem que ser fruto da discussão, do conteúdo das Conferência porque é isso que vai demonstrar a 

importância política da Conferência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É nessa linha; não é só a 

realização pela realização. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - O que estou dizendo é que a 

elaboração desse documento tem que ser posterior às discussões de encaminhamento e não 

antes. Ainda vamos definir temário, por exemplo. Tem toda uma discussão que é a base da 

elaboração desse documento. Fazer o documento antes de discutirmos o temário, 

inevitavelmente, vai ser apelar para a Conferência pela Conferência. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mas há alguns indicativos pela 

própria lei, Conselheiro Paulo, sobre o que é a Conferência. 

Marlova, o Paulo levantou uma questão sobre esse documento que, a seu ver, 

só deveria ser elaborado após a discussão do temário. Estou ponderando que na realidade há um 
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tema genérico que poderia ser abordado independentemente de entrarmos na pauta 

propriamente dita. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - A comissão organizadora da Conferência se 

reuniu e definiu um temário. Preparamos um documento que foi distribuído aos Conselheiros e 

cujo teor é mais ou menos uma síntese do que tínhamos discutido antes. Já há um temário. 

Estou entendendo, Paulo, que o documento tem que contemplar as razões por 

que se faz uma Conferência, e o temário seria a questão da avaliação do sistema descentralizado 

e participativo de Assistência Social. Nesse sentido, acho que casa perfeitamente defender a 

realização da Conferência a partir desse temário. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sinto-me contemplado. Não 

compareci à última reunião e por isso não participei das discussões anteriores. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não concordo. O temário foi discutido 

na comissão... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O temário não está aprovado pelos 

Conselheiros, mas está proposto e está dentro da discussão que foi feita em cima do documento 

da Coordenação de Política “Eficiência e Eficácia”, e todos acordaram que a linha do temário 

tinha que ser a questão da participação e da descentralização. Esse seria o tema principal. Não 

se chegou a acordo ainda sobre os desdobramentos. 

 

MARIA JOSÉ BARROSO - Embora seja jocoso, Marlova, queria dizer que a 

taquicardia existiu. Digo isso porque você repetiu agora em tom jocoso. Hoje, já ouvi aqui uma 

expressão que não foi muito agradável, mas consegui superar.  Foi uma coisa que senti, 

expressei e acho que mereço respeito. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mariazinha, no corredor, eu disse para você que 

estava com taquicardia porque estava sentindo isso realmente. Estou brincando comigo mesma e 

não com você. Há determinadas situações que geram taquicardia em todos nós, 

independentemente da idade. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então paramos aqui? Fica esse 

ordenamento? Amanhã, os Conselheiros indicados... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que antes de parar, Celecino, temos que 

rever a questão da imprensa. Eu me submeto a essa sugestão da Fernanda porque, como todos 

sabem, agora que ela abandonou a SAS de Santa Catarina ela é assessora de comunicação, 

publicitária de uma grande agência, e temos que ouvir os especialistas da área. Acho que ela 

está certa. Eu me rendo à argumentação inteligente dela. Aliás, é a única coisa à qual eu me 

rendo. 

Talvez tenhamos que fazer exatamente o que ela sugeriu: artigos, notas, mas 

não perder de vista a questão da imprensa. Amanhã teremos que traçar uma estratégia sobre 

como fazer isso para que seja uma iniciativa consensual do Conselho. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quem propôs isso foi eu, apesar de não 

ter metier. Mas vamos para a segunda parte. 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Quatro pontos ficaram acertados: 

manter o lançamento, prosseguir nas ações ligadas à realização da Conferência, solicitar a 

audiência com o Presidente via Ministro e elaborar o documento sobre a importância da 

elaboração da Conferência, além de contatos paralelos com Parlamentares para reforçar esse 

empenho. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Esse documento pode ser divulgado. 
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PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - De tudo o que foi falado, esses 

pontos refletem a preocupação do Conselho dentro da linha da negociação. 

A Conselheira Lisete está lembrando que essa estratégia deve ser mantida 

enquanto se aguarda a luta para reverter a posição inicial do Governo. Após a decisão oficial do 

Governo o Conselho vai se reunir e tomar outra decisão se for o caso. Se o Governo for 

favorável, não perdemos tempo, apenas reforçamos o caráter de mobilização para realizar a 

Conferência. 

Vamos retornar à pauta normal ou deixamos para a reunião de amanhã? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A parte de mobilização já estaria 

também concluída? 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Essa mobilização é o mais urgente 

e imediato para possibilitar a negociação da posição do Governo. Qualquer outro esforço no 

sentido da mobilização só vai ajudar nesse sentido. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - E será discutido quando debatermos 

temário, proposta... 

 

PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não, amanhã retomamos a pauta 

normalmente. Assuntos: Conferência, proposta de comissão, reunião ampliada etc. 

Srs. Conselheiros, vamos encerrar agora e amanhã retomaremos com o Item 5 

e o restante da pauta às 9 horas. 

Obrigado a todos. 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

 CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Bom dia.  

Eu gostaria de iniciar os trabalhos do dia registrando um ofício acompanhado de 

um relatório, que foi encaminhado à Presidência, pela ilustre Conselheira Fernanda Bornhousen, 

sobre o processo de descentralização no Estado de Santa Catarina, sob o comando da ilustre 

colega. Vou mandar reproduzi-lo e colocá-lo à disposição dos demais Conselheiros.  

Esse relatório mostra, de forma absolutamente objetiva, o excelente trabalho 

desenvolvido pela nossa querida Conselheira, que evidencia o seu trabalho à frente da Secretaria 

naquele Estado, demonstrando que o processo de descentralização é perfeitamente possível, 

desde que haja decisão e empenho nesse sentido.  

Cumprimento a ilustre Conselheira por esse relatório que é o resultado do seu 

trabalho à frente da Secretaria no Estado de Santa Catarina.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Quero somar coro à voz do Presidente, sendo 

catarinense, testemunhando, inclusive com o aval do Conselho de Assistência Social, que, 

independente das posições políticas que compartilhamos ou divergimos, ela fez um trabalho de 

respeito e de engrandecimento do sistema de controle social e de descentralização, que faz com 

que nós, no Estado, hoje tenhamos o destaque que já foi por diversas vezes mencionado. Isso só 

vem contribuir com o nosso sistema democrático. Por isso quero registrar também o meu voto de 

louvor.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Marlova.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu tive acesso ao relatório  da descentralização 

em Santa Catarina e confesso que, das muitas coisas que já vi ao longo do meu trabalho nessa 

área, foi uma das que mais me impressionou. O trabalho da Secretária Fernanda e da sua 

equipe, onde também se incluem o Conselho Estadual de Assistência Social e o Fórum de 

Assistência Social de Santa Catarina, sempre foi extremamente organizado e mobilizado. Lembro 

que na Conferência era a única delegação que tinha até camiseta - estavam todos vestidos 

iguais. É um trabalho muito importante que considero um modelo para a descentalização da 

assistência social no Brasil.  

Quero pedir licença, Presidente - esta é a última reunião de que a Conselheira 

Fernanda participa... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Como Conselheira! 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  ... na qualidade de Conselheira do CNAS - para 

tecer algumas considerações sobre o que eu acho que representou o trabalho da Conselheira 

Fernanda no CNAS, especialmente para a nossa representação dos Municípios.  

Do ponto de vista da parceria que nós conseguimos estabelecer entre Estados e 

Municípios, para defender a descentralização, foi muito importante para a representação dos 

Municípios que houvesse um reforço, sempre, dos Estados.  

Apesar das dificuldades que existem, também nessa descentralização de 

Estados para Municípios nós conseguimos fazer isso de uma forma suave, negociada. Mesmo 

nos momentos em que os Estados tinham dificuldade de entender que a descentralização precisa 

avançar no sentido de que de Estado isso se transfira para uma outra esfera subnacional, isso foi 

possível de uma forma suave, de uma forma tranqüila, sem maiores confrontos. Acho que isso se 

deve muito à Comissão da Fernanda. Ela realmente é uma líder, uma pessoa que tem um papel 

importantíssimo e a assistência social vai perder muito com a saída da Fernanda não só da 

Secretaria, como do Conselho e do FONSEAS. 
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Outro registro que queria fazer é o da admiração pessoal que passei a ter pela 

nossa Conselheira, por perceber as posições firmes que ele adotou em defesa do sistema 

descentralizado e participativo da assistência social e em relação à própria Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Acho que a firmeza das posições da Fernanda e do FONSEAS, representado 

por ela, foi muito importante nos embates que temos tido de forma sistemática com o órgão 

executor.  

O Conselheiro Paulo e o Conselheiro Célio lembraram muito bem ontem aqui, 

na presença do Ministro, que um dos grandes problemas do processo de implantação da Lei 

Orgânica no Brasil é a forma como o órgão executor se comporta. Independente de qualquer 

questão pessoal, ou de quem esteja à frente do órgão executor, ou de quem esteja no Conselho, 

nós temos um problema concreto na forma como o órgão executor se comporta, não 

reconhecendo o papel do Conselho, o papel dos Estados, o papel dos Municípios, não 

reconhecendo, enfim, o que significa um processo descentralizado e participativo. A atuação da 

Fernanda e o trabalho do FONSEAS foram nossos aliados em defesa de uma assistência social 

mais rápida, mais justa e mais de acordo com o que a lei prevê no Brasil.  

Em meu nome pessoal, Fernanda, e tenho certeza de que também em nome 

dos nossos colegas de Conselho, quero dizer que tu tivestes  um papel muito importante em tudo 

isso e o Conselho, certamente, vai sentir muito a tua falta. Eu, talvez mais do que todo mundo, 

porque aprendi a gostar de ti e ganhei uma boa amiga. 

Fica, assim, o registro do teu trabalho e do quanto a tua participação 

engrandeceu e honrou este Conselho. (Palmas.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Eu ia deixar para fazer a 

despedida no final. No entanto, a senhora não está dispensada, tem de ficar até o final da 

reunião.  

Já que a Marlova se antecipou, eu diria o seguinte: tenho afirmado muito que, 

em função das dificuldades que encontrei quando aqui cheguei, e que permaneceram, num 

momento deste, num momento sobretudo de implantação de um processo delicado como este, no 

qual as normas não estão claramente estabelecidas, se não há um executor com bom senso e 
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que compreenda o alcance do que se quer fazer, onde se quer chegar, tudo se torna muito difícil. 

É o que está acontecendo.  

Este ponto, Fernanda - e aí independente da amizade que passei a ter por você, 

muito grande, pela sinceridade e pela simplicidade com que trata as coisas - é pela profissional e 

como você entendeu isso: entender que numa transição, onde a maioria das decisões depende 

do executor, vocês fez na linha do objetivo que se queria alcançar. E essa diferença é muito 

importante. Porque depois das normas consolidadas, o gestor não terá tanta importância mais, 

que terá de cumprir normas estabelecidas. O momento mais importante é o da transição, que é 

quando se decide a posição do gestor em relação ao objetivo a ser alcançado, porque a norma 

depende fundamentalmente dele, já que ela não existe. E esse é um ponto que a Marlova 

também registro e é importante que fique registrado. Eu já tive a oportunidade de participar de 

vários processo de transição e tenho observado isso como muito importante. Se o gestor não está 

comprometido com o objetivo a que se quer chegar, fica muito difícil, porque a norma é o gestor. 

Embora haja uma grande linha, a execução é que vai dizer o que você vai fazer. E se não há 

norma menor que diga como tem de dar cada passo, um passo fica a critério dele. Se ele não tem 

esse compromisso, fica difícil atingir o objetivo.  

Independente de todo o nosso relacionamento pessoal, que é absolutamente 

excelente, e não poderia ser melhor, é preciso deixar bem clara essa separação: o mais 

importante, nesse processo, junto ao Conselho, junto à Secretaria, é como você enxergou a 

atuação da Secretaria em relação à assistência social; é entender que, enquanto não há uma 

norma dizendo tudo como se faz, você fez exatamente até já esboçando como deveria ser essa 

norma.  

Por isso, o cumprimento oficial do Conselho em relação a esse aspecto. E por 

isso é uma exigência da área que dela você não se afaste. O afastamento formal tem lá as suas 

razões, mas fique como nossa consultora permanente pelo bom senso que você sempre adotou. 

É nossa convidada permanente a participar das nossas reuniões. E acredito que também no 

FONSEAS, porque você demonstrou equilíbrio em momentos muito difíceis, conduzindo o 

FONSEAS, que é um fórum político, também, com nuanças muito mais fortes do que o nosso 
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Plenário aqui e que você, com essa serenidade, conseguiu conduzir buscando o atingimento da 

aplicação da LOAS.  

Os cumprimentos mais efusivos da parte do Conselho.  

Muito bem, vamos prosseguir com a nossa pauta.  

A previsão do início de hoje seria tratar da Segunda Conferência, na forma como 

previsto na pauta para ontem.  

Aqui prevê a proposta da Comissão, a reunião ampliada de abril e o lançamento 

da Segunda Conferência.  

Antes, porém, em função do acontecido ontem, também se decidiu que teríamos 

apenas uma comissão para redigir um documento que dissesse da importância da realização da 

Conferência. 

Como procedemos? Temo que, se for uma comissão de três pessoas, que 

foram designadas ontem, se saírem três, fica quorum, ainda? Senão temos de suspender a 

reunião. (Pausa.)  

Não tem? (Pausa.) 

Vamos ver se eles chegam, para fazermos esse documento! 

Vamos prosseguir.  

Muito bem, proposta da Comissão... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nós vamos discutir a norma, também hoje, que 

a Deusina disse que o Conselheiro Eliseu estaria disponível hoje para isso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, lá em baixo há um item 

prevendo a discussão da norma.  

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  O Dr. Eliseu tentou, no início da manhã, falar 

com o Dr. Celecino... 
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Eu também estou tentando 

falar com ele e não estou conseguindo. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  ... que ele passou a noite inteira com a filha 

internada no hospital. Agora de manhã, estão tentando levá-la para casa, ela já está melhor, e ele 

está organizando isso. O médico vai passar mais tarde, a esposa está viajando... Quer dizer, o 

horóscopo parece que não anda muito bem. Mas ele está fazendo todos os esforços. Inclusive, 

passou uma noite inteira sem dormir e está fisicamente bastante comprometido. Então, talvez na 

parte da tarde consigamos... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem. Estou também 

tentando falar com ele. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  Ele está em casa, pode atender no telefone de 

casa. Se quiser ligar... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Na última reunião do 

Conselho, a Comissão se reuniu dia 20 e lançou algumas direções políticas. Diante disso, a 

Coordenação de Política organizou o material, pensando já na questão de fazer um caderno de 

orientações gerais, onde teria o Regulamento, o Regimento Interno, orientações, objetivos, 

temário, tudo.  

No material que vocês receberam, nesse caderno mais denso, estão os dois 

cadernos de orientações gerais da Primeira Conferência Nacional. Se precisarmos hoje, nessa 

reunião, temos.  

Foi entregue, não no calhamaço, essa que começa com a edição da Portaria, 

que vamos precisar ter em mão isso, um texto que tem como título “Temário da Conferência 

Nacional de Assistência Social”, e outro modelo de relatório técnico da Conferência Municipal e da 

Conferência Estadual.  
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Seriam esses três materiais que teríamos de ter em mão para trabalhar. 

(Pausa.)  

Um é a Portaria, outro é o temário da Conferência Nacional, modelo de relatório 

da Conferência Municipal e modelo de relatório da Conferência Estadual. (Pausa.)  

Também nessa exposição vamos pontuar algumas questões que precisariam 

ser decididas pelo Conselho. Por exemplo, a Portaria. Ela coloca três questões básicas: a data 

limite para realização das Conferências Municipais, que seria até 32 de agosto de 1997; das 

Conferências Estaduais, até 20 de outubro de 1997; composição da Comissão.  

Eu pediria que corrigissem. Nessa composição da Comissão há um equívoco. 

Já há uma decisão anterior do Conselho que essa Comissão seria formada por três 

representantes governamentais, representação dos Municípios, dos Estados e um do Governo 

Federal, três representantes da sociedade civil, que seriam escolhidos nas comissões temática 

permanentes, mais o Presidente e o Vice. Só queria chamar a atenção porque essa Comissão 

saiu de maneira equivocada, aqui.  

O que precisaria ver, realmente? Essas datas da Conferência Municipal até 31 

de agosto, e da Estadual, até 20 de outubro.  

Também teríamos no caderno uma apresentação, que não fizemos nenhum 

texto. Teríamos de discutir um pouco essa apresentação. Depende também da questão do 

temário, mas a idéia seria fazer uma apresentação - apesar de ser um caderno mais de 

orientações gerais - mais uma apresentação política da Conferência, colocando a questão do 

temário, a importância das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional, qual o objetivo dessas 

Conferência. Então, seria um texto mais político na apresentação. (Pausa.)  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Na Primeira Conferência, 

isso. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - (Fora do microfone. Inaudível.) 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  No art. 2º:  

“A Segunda Conferência Nacional de Assistência Social realizar-se-á em Brasília 

no período...” 

Ela está marcada de 9 a 12 de dezembro.  

Alguma questão sobre a Portaria? (Pausa.)  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu, agora, estou achando que não dá para 

discutir a Portaria.  

A Portaria é o seguinte: se for uma decisão do Governo, que não tem, o Ministro 

não vai assinar. Se o  CNAS decidir que vai convocar na marra... Resolução não é Portaria.  

E também temos de ver a questão do Celecino. Ele representa o Ministério da 

Previdência. Ele não pode ir contra quem ele representa. Ele não é um representante de si 

mesmo! 

Então, essa Resolução teria de terminar sendo assinada pelo Vando.  

Acho que esse assunto da Portaria hoje, está prejudicado. Não vai ter jeito.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Talvez não na questão da 

Portaria, mas o conteúdo: a data da Conferência Municipal... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não adianta, meus amores! 

Olha, se o Governo Federal tem um aposição, não quer conferência, não vai 

participar, a composição não vai ser paritária. Gente, vamos acordar! Dois pés no chão.  

Se o Governo tomar uma posição - o Ministro foi claro, ontem, quando disse que 

é um aposição de Governo - se é um aposição de Governo, não adianta nem a Lisete, nem o 

Gilson, nem o Manuel quererem vir participar, porque vai ser compulsório isso. Então, acho que a 

composição também está prejudicada. O Governo já não vai participar! Daí vamos ter de rever a 

composição, porque ela não vai ser paritária. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu também estava em 

dúvida em termos de encaminhamento. Esse ponto de pauta iria discutir; a Conferência vai ser 

realizada, como está previsto em Lei. Podemos discutir dessa forma. Como podemos discutir já 

um perfil... Não, a Conferência, o Governo vai manter essa posição de não realizar, então vamos 

pensar outra coisa. A discussão vai ser noutro nível.  

Por isso que talvez antes de discutirmos esse ponto de pauta, precisamos ver 

isso: qual é o perfil? Estamos discutindo como se a Conferência está mantida, conforme prevê a 

Lei Orgânica? Vai ser realizada com esse perfil? 

Vamos ter de discutir nesse nível, como está proposto.  

Se for: não, o Governo não vai convocar a Conferência e tal, a decisão vai ser 

mantida, vamos ter de fazer um outro nível de discussão sobre esse documento.  

Acho que talvez antes disso precisaríamos discutir esse aspecto.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  A minha proposta é muito simples.  

A minha proposta é a seguinte: temos de discutir o temário, temos de discutir as 

regras, as coisas que não envolvem essa decisão, senão, vamos entrar no que entramos ontem.  

Gente, o Ministro vem aqui, anuncia a posição do Governo, e é muito provável 

que o Governo se comporte assim. Então, acho que, até que isso se resolva, e é uma coisa 

rápida, acho que temos de discutir aquilo que está ao nosso alcance: o temário, a proposta do 

Regulamento... Temos de discutir essas coisas. As outras, vamos ter de nos acomodar e depois... 

Não adiante discutir. Não adianta partir do pressuposto que... Não estou querendo ser pessimista, 

mas estou querendo encarar a realidade, analisar o contexto do que aconteceu: um Ministro de 

Estado veio ao Conselho dizer uma coisa. Não podemos fechar os olhos para isso, ignorar.  

Acho que temos de discutir o que dá para discutir, que não depende da decisão 

do Governo, que depende do Conselho.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Pode ser esse o 

encaminhamento. Então, vamos pontuar essas informações, independente da Portaria e tal.  



 

 119 de 261 

A questão da data da realização das Conferências Municipais e Estaduais entra 

no Regulamento. Certo? Então poderíamos discutir quando entrarmos na discussão do 

Regulamento.  

Na página 5 colocam-se os objetivos da Conferência. Antes de discutir os 

objetivos, teríamos de entrar na questão do temário, que está na página 6: Temário e dinâmica 

dos trabalhos. 

Há um texto elaborado pela Marlova, onde coloca a questão do temário, e que 

está mais ou menos reproduzido na página 6.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Moroni, esse texto que fiz está modificado? 

Começa com uma vírgula... Há alguma mudança. Não foi assim que eu fiz.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Vamos combinar como 

encaminhar essa discussão, se vamos apresentar todo o documento... Como vai ser a dinâmica.  

Há a questão do temário.  

Para o  temário, há esse texto da Marlova, que se tentou introduzir na página 6.  

Na página 6 também pontuamos algumas questões em termos de temáticas 

específicas, que está no texto que a Marlova mencionou. 

Então, se pudéssemos ler o texto e discutir o temário... 

Pode ser assim? (Pausa.) 

O que está em pauta agora é o temário. Está na página 6 e há o texto da 

Marlova que colocamos nessa proposta de caderno. (Pausa.)  

“Temário e dinâmica dos trabalhos.  

As Conferências deverão contemplar o temário da Conferência Nacional. Seja 

qual for a dinâmica e a metodologia adotada nas Conferências, é importante assegurar a 

discussão do conteúdo proposto.  

O temário geral da Segunda Conferência Nacional, e consequentemente das 

Conferências Municipais e Estaduais é: avaliação do sistema descentralizado e participativo da 

assistência social.” 
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Aí é participativo e não participante. 

“Daí decorrem as temáticas específicas que serão discutidas nas palestras e 

nos diversos grupos de trabalho:  

I - avaliação da ampliação da cobertura de atendimento dentro do princípio de 

universalização dos direitos sociais, tornando o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas;  

II - avaliação do processo de repasse de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social para os Fundos Estaduais e Municipais, considerando inclusive a utilização dos 

critérios aprovados pelo CNAS;  

III - avaliação do aumento da transparência e publicização da concessão de 

benefícios e nos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos 

pelo Poder Público e dos critérios para a sua concessão.  

IV - avaliação da relação público/privado na assistência social.  

A dinâmica dos trabalhos da Conferência Nacional compreenderá, em linhas 

gerais:...” 

 

(NÃO IDENTIFICADO. Fora  do Microfone. Inaudível.)  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -   É que o título é “Temática e 

dinâmica dos trabalhos”. Estou seguindo como está na proposta. Podemos modificar depois, mas 

estou lendo o item a.  

“A dinâmica dos trabalhos da conferência Nacional compreenderá, em linhas 

gerais:  

I - de palestras sobre os principais temas;  

II - trabalhos de grupos para assimilação e aprofundamento das palestras;  

III - trabalhos para os grupos temáticos da Conferência.” 

A Lígia e a Deusina pediram destaques. 
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ANA LÍGIA GOMES - Bem, eu tenho de voltar a uma questão - infelizmente, 

cheguei atrasada, eu sei, mas estava resolvendo uma questão importante também. Eu acho que 

o Plenário do CNAS deve discutir hoje, aqui, a definição do temário, que é a chamada da 

Conferência - quando falo temário, digo o nome da Conferência. Acho que aqui não é o caso de 

entrarmos em detalhes de mesa por mesa, porque isso é uma discussão que a Comissão Técnica 

tem de pensar e propor à Comissão Organizadora para trazer ao Plenário. Não seria ocaso de 

entrarmos nesse nível de detalhe aqui.  

Então, acho que hoje deveríamos definir o temário, a questão do Regulamento, 

que é importante, as atribuições da Comissão Organizadora e da Comissão Técnica.  

Essas outras coisas ficam para a Comissão Técnica fazer. Nós estamos 

colocando a Comissão Técnica na Conferência exatamente para discutir essas questões, para a 

Comissão Técnica pensar qual é a melhor dinâmica, qual a melhor forma, porque são pessoas 

especialistas em cada uma das questões da mesa exatamente para isso. É para ficar da melhor 

forma. E aí naturalmente, depois a Plenária do CNAS é que tem a decisão final. Nós estamos 

pensando numa Comissão Técnica com Assessoria exatamente para isto. Então, não faz sentido 

ficarmos discutindo isto.  

Essa era uma observação que eu tinha de ordem geral, que antecedia a entrada 

no próprio documento, que era uma discussão que tinha a ver até antes de discutir todo o 

documento e o nível de detalhe em que ele entra. Acho que não era assunto para vir a esta 

Plenária.  

Inicialmente, a Comissão de que participo ficou de indicar alguém da sociedade 

civil para a Comissão Organizadora, a indicação ficou entre mim e o Célio. Só agora a indicação 

ficou definida, eu não pude vir a reunião, mas estou dizendo o que acho.  

Outra coisa é que tivemos uma discussão sobre o temário da Conferência lá no 

Conselho Federal do Serviço Social e tivemos também um pouco uma discussão que eu diria 

informal, com a Professora Carmelita e com outras pessoas que estiveram na Oficina de Mínimos 

Sociais, inclusive com a participação da Fátima, do próprio Célio. A discussão que trazemos do 

CFESS é que o nome da Conferência naturalmente não pode deixar de ser Sistema 

Descentralizado e Participativo de Assistência Social, ou Participação e Descentralização na 
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Assistência Social. Mas estamos propondo que depois disso se faça dois pontos e se puxe para 

alguma coisa que tenha a ver com a assistência social, e dando aí um conteúdo mais político. 

Agora, Avaliação do Sistema Descentralizado - primeiro, avaliação não é nome; todo o temário da 

Conferência vai ser avaliação. Estava muito técnico, como eu digo, pouco chamativo para que a 

sociedade civil olhe, enfim, todo mundo olhe aquele nome e identifique aquilo com a política 

pública. Então, é com esta compreensão que discutimos o temário e chegamos a algumas 

propostas que vou pôr aqui em discussão.  

A primeira, tínhamos pensado que a palavra, depois desses dois pontos, que se 

ligavam um pouco à assistência social deveria ser exclusão. Alguma coisa que puxasse essa 

palavra. Cidadania, não, porque qualquer política pública deveria dar cidadania. Então, não é uma 

coisa especifica da assistência social, está muito batido e tal. A própria Conferência Nacional de 

Saúde tinha uma chamada de avaliação, pa-pa-pa, e depois dois pontos, O SUS que nós 

queremos, e não sei mais o quê. Tinha um tipo de chamada assim, como foi a chamada da 

Direito do Cidadão, Dever do Estado. Então, nós pensamos, por exemplo: Sistema 

Descentralizado e Participativo da Assistência Social: Construindo a Inclusão? Entenderam? 

Nós achamos que a afirmação com a interrogação é até mais interessante do 

que botar Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social: Enfrentando a Exclusão - 

enfrentando, combatendo a exclusão. 

Então, trouxemos mais à reflexão geral a melhor a que chegamos depois de 

algumas conversas. Foi essa: Sistema Descentralizado e Participativo: ou então Participação e 

Descentralização na Assistência Social: Construindo a Inclusão? 

Achamos que era melhor trabalhar com um ponto de interrogação, porque a 

própria interrogação, como eu digo, chama a avaliação. É uma pergunta.  

Também achamos que essa questão da temática passa pela avaliação da 

própria comunicação, que é uma coisa em que não temos muita experiência no assunto. 

Deveríamos tirar umas três propostas aqui, e essa coisa de comunicar, que tem de ter uma 

chamada que qualquer usuário possa ler e compreender. E como exclusão é a palavra que está 

mais perto disso, ficamos por aí.  
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DEUSINA LOPES DA CRUZ -  Rapidamente, para analisar, não me ocorreram 

grandes questões. Mas, como há um item avaliação do processo de repasse dos recursos do 

Fundo Nacional, eu senti falta de um item que chamasse a participação de Estados e Municípios 

na formulação da sua política estadual e municipal, e na participação como próprio co-participante 

financeiro do processo.  

Então, eu acho que, para avaliar o processo inteiro de descentralização, temos 

de incluir a avaliação de Estados e Municípios como participantes diretos da Política de 

Assistência Social. Talvez da forma como está pontuado aqui estaria sendo incluído só o 

financiamento nacional, no caso. Então, a inclusão de Estados e Municípios.  

 

ANA LÍGIA GOMES - (Fora do microfone. Inaudível.)  

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  Não; o que a Lígia colocou é superimportante, 

inclusive eu gostaria de dizer que não é comum usar ponto de interrogação em cartazes de 

conferências. Não se deve. Não é recomendável. Mas podemos discutir um pouco mais. 

 Achei interessante fazer a descentralização, mas a correlação mesmo com uma 

Política Nacional de Assistência Social, inclusão, todos os temas que acho que o Brasil ainda não 

assimilou completamente, para partirmos direto para a descentralização. Grande parte do País 

ainda tem discussão inicial. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Marlova pegou os pontos 

centrais que nós levantamos, inclusive, se formos ver, está tudo enquadrado dentro da 

descentralização participativa. Não é só a descentralização participativa, mas tudo que está ligada 

a ela: a questão de financiamento, do problema da própria relação entre o público e o privado, a 

questão da filantropia, a questão da Política Nacional... Agora, acho que realmente - estou 

concordando aí - há duas questões. A primeira, da Política, que não está muito explícita. É aquela 

história: se disser mas que política?, se não existe uma política definida, alguma política está 

sendo levada. Por exemplo, a política que extinguiu a LBA; uma política que não quer que se 

realize a Conferência. Isso é política, para mim! Pode não existir uma política da assistência 
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social, mas está realmente havendo uma política social. Acho que tem de ficar claro que teria de 

ser analisada a questão do próprio reordenamento, que não houve. Não sei como se enquadraria 

isso... 

Marlova, você que fez a proposta, a questão do reordenamento, eu não senti. 

Isso é uma questão. Por exemplo, a Lúcia Vânia levanta o tempo inteiro que foi feito o 

reordenamento e eu acho que não houve. O que houve foi uma reforma administrativa meio boba.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  É que eu acho que a questão do 

reordenamento está superada, porque na Primeira Conferência Nacional da Assistência Social 

isso foi subtema. Então, eu acho assim: que é evidente que a organização do Sistema é que vai 

discutir a forma em que se organizou. Que houve o reordenamento... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Conselheira Maria de 

Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Reordenamento não era a volta 

daquela discussão antiga. É: hoje, a forma como está a organização da assistência social está de 

forma a refletir a política que queremos, a política existente? E como isso tem trazido benefícios 

ou não ao que havia anteriormente? Senão, temos de ter parâmetros e é o que havia 

anteriormente. Mesmo porque também não podemos esquecer que muitas das questões da 

Primeira Conferência - e isso, passem quatro, cinco, dez anos, vai acontecer - nem todas são 

aplicadas. Tanto é, que nas Conferências de Saúde - apesar de ser de quatro em quatro anos, eu 

assisti à oitava, à nona e à décima -  na décima, não vou nem dizer a nona, mas a décima repetiu 

coisas da oitava! Ou seja, que não foi feita na oitava. Portanto, oito anos depois! Por isso é que 

não será em dois, três, quatro anos que se vai colocar o problema. É realmente a questão política 

que se vai colocar.  

Isso, com reação ao que senti no temário. Acho que teríamos de ser mais 

agressivos com relação a isso, porque, às vezes, a forma como se estrutura dificulta a própria 

política e o próprio financiamento.  
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Outra questão, eu acho que é um tripé: estruturação, financiamento e política. É 

o tripé que segura a assistência social. E acho que esse tripé é que deve ser analisado da forma 

a mais aprofundada possível na Segunda Conferência, mesmo que até às vezes utilize 

parâmetros da Primeira.  

Essa é a primeira questão. A segunda, com relação à proposta da Ana Lígia, eu 

concordo com ela, acho que tem de ser um título chamativo. Até na reunião vimos a questão de 

haver alguém com marketing que pudesse fazer isso, mas achamos que já deveríamos dar 

sugestões. Não sei se com interrogações ou não, mas alguma coisa que não ficasse só 

descentralização participativa. Inclusive, eu estava conversando com o Conselheiro Gilson, 

ontem, à parte, e dizia que isso empobrece muito a própria Conferência. Mesmo porque tem-se 

discutido por aí a descentralização do Estado, a descentralização... Todo mundo está falando 

nisso. Então, como damos o marco da assistência social sem ficar também repetindo a questão 

da assistência social? 

O que difere, realmente, é a questão dos excluídos ou da inclusão - aí, como 

utilizarmos isso. Acho que essa proposta da Ana Lígia é extremamente pertinente.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Eu acho que as sugestões da Fátima 

procedem. Eu gostaria e sugerir também o seguinte: a universalização dos direitos sociais deveria 

ser, no meu modo de ver, bastante enfatizado, porque dentro dessa universalização dos direitos 

sociais nós estaríamos fortalecendo não só a questão do idoso, mas do deficiente também. E 

ampliando mais ainda essa questão e essa necessidade da vontade política de realmente 

universalizar esses direitos sociais proclamados mas não efetivados.  

Penso que talvez devêssemos partir por aí. É apenas uma sugestão ao 

Conselho.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não tem mais inscritos? 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Moroni, o Celecino havia dito que ia ver com o 

pessoal da comunicação a questão da chama de marketing. O que acho que temos de fazer é 

aprovar o tema geral, incluir-se os temas que não estão contemplados e aí a Comissão Técnica 

vai começar a trabalhar isso em detalhes, inclusive acolhendo essas sugestões que estão sendo 

feitas.  

O que eu tentei fazer aqui foi: tivemos uma primeira reunião da Comissão 

Organizadora; tentei pôr no papel basicamente o que tínhamos discutido e que era o temário 

geral e os subtemas principais. Trazemos para o Plenário, acolhemos as sugestões, a Comissão 

Técnica volta a trabalhar em cima disso, aí montamos o temário todo. Mas acho que para 

encaminhar é votar se está aprovado, que tema é esse, que subtemas são esses, e a Comissão 

Técnica vai acolhendo essas sugestões.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Concordo com você, Marlova.  

Acho que no momento em que se vai questionar a universalização dos direitos, 

estamos avaliando, estamos sugerindo, estamos exigindo até o cumprimento do que está posto aí 

na Lei. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Estou vendo assim: em 

termos das falas das pessoas, há consciência de que o temário é o Sistema Descentralizado e 

Participativo de Assistência Social. Quem vai pensar mais a nível de marketing... O tema é esse, 

tem de haver um questão de marketing, de chamar - é o mesmo que dizer o que vai ser discutido. 

Então, vamos procurar isso.  

Está me parecendo que o consenso é isso: Sistema Descentralizado e 

Participativo da Assistência Social. Esse é o temário.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A proposta da Ana Lígia está 

correta, nesse sistema, mas não desvinculá-lo da questão da exclusão. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  com esse adendo, vamos 

ter de fazer o chamamento na questão da exclusão.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Mas a exclusão já puxa a 

universalização. Acho que está coincidente aí.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Como subtemas, não foi 

questionado nenhum desses quatro subtemas apresentados aqui. Foram incluídos mais alguns: 

uma questão que a Deusina levantou, dos Municípios e Estados... 

Teríamos de incluir isso: participação dos Estados e Municípios no 

financiamento da assistência social. Depois teríamos de ver a redação desse item.  

A Fátima levantou duas questões que não estão contempladas aqui: uma, a 

situação da estrutura do Estado para abarcar a política, pelo que estou entendendo; e a própria 

questão da política. E eu incluiria mais um para que não perdêssemos a perspectiva: avaliação do 

sistema descentralizado.  

Poderia entrar como subtema essa avaliação dos Conselhos, da participação da 

população. Não podemos perder essa idéia na Conferência. Então, eu incluiria mais esse tema, 

como subtema.  

Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Acho que aí, Moroni, nós vamos acertar. 

Quando se fala na participação dos Conselhos, na participação popular, acho isso 

importantíssimo, porque temos de chamar a atenção também para a participação do cidadão 

acompanhando todo esse processo e não o cidadão ficar esperando que só os Conselhos 

resolvam.  

Acho que está implícito, mas também devemos talvez reforçar essa 

participação.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Ana Lígia.  
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ANA LÍGIA GOMES-  Moroni, tenho umas propostas de subtema, mas queria 

alguns esclarecimentos para construirmos algumas propostas lá no CFESS.  

Um esclarecimento: a Plenária aqui está indicando alguns temas, mas é possível 

a Comissão Técnica trabalhar, trazer de volta e incluir lá? Aí, eu vou colocar no âmbito da 

Comissão Organizadora e para a Comissão Técnica discutir.  

Já estão aprovando os subtemas aqui? 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Estamos apenas estudando, Ana Lígia. 

Acho que temos também o dever de nos manifestar e expressar o que achamos certo. Não nos 

devemos fixar somente no pensamento que você traz, mas no dos outros, a participação de 

todos.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Bem, não entendi a razão da sua inscrição. Eu disse 

alguma coisa do pensamento? 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Não; é o seguinte, Ana Lígia: você já 

pergunta se estamos inscrevendo. Estamos. Estamos sugerindo. Acho que é um dever nosso 

sugerir.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Sim, não estou dizendo para não sugerir. Estou 

perguntando, pedindo um esclarecimento sobre o encaminhamento para eu poder me comportar.  

Vocês já estão aprovando os subtemas, ou estão em princípio de discussão, 

ainda? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Há um problema prático, 

que é o seguinte: mantendo o lançamento da Conferência, esse lançamento seria dia 2 de abril. 

Nós hoje estamos no dia 14 de março. Para lançar a Conferência, no mínimo nós temos de ter o 

Regulamento da Conferência, Regimento e Temário. Só que como o temário será o indicativo 

para as Conferências Municiais e Estaduais, nós precisamos também apresentar os subtemas.  
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ANA LÍGIA GOMES-  Depois. Daí a mais um mês. Tem tempo. Não precisa ser 

no mesmo dia. Vamos ter de pensar nessas questões de forma mais aprofundada. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Moroni, nós vamos ter uma Comissão Técnica. 

O que acho que vamos ter de ver é o quadro geral, um marco de referência e a Comissão 

Técnica vai trabalhando. Até porque, logo depois do lançamento, haverá a reunião ampliada. 

Estou entendo que na reunião ampliada vamos ter de abrir essa discussão. Não podemos dar o 

pacote pronto. Temos de ter o tema geral aprovado pelo Conselho e abrir a discussão na reunião 

ampliada.  

Então, volto para o meu encaminhamento: aprovar o tema geral, acolher essas 

sugestões, por exemplo, essa ênfase que a Mariazinha dá à questão da universalização dos 

direitos, que acho importantíssima, a organização, que a Fátima trouxe. Mas isso estou 

entendendo que vamos discutir lá com os Conselhos na reunião ampliada. A Comissão Técnica, 

até lá, vai trabalhar um pouco em tudo isso que os Conselheiros já sugeriram e vamos apresentar 

na reunião ampliada.  

O que tem de ter para o dia 2 é o tema geral aprovado aqui, as datas e o 

cronograma.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Nós não estamos aprovando, Ana Lígia. 

Estamos apenas nos manifestando porque acho que é nosso direito, e nosso papel. Nós não 

trouxemos pronto. 

Eu também aqui me penitencio por também não ter ouvido a minha categoria e 

não ter trazido pronto. Mas não trouxemos pronto. Temos o dever e acho o direito - mais do que 

dever, é um direito - de nos manifestar.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Está entendido o 

encaminhamento, então? 
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O tema aprovado é esse, Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência 

Social. 

Para os subtemas, estamos levantando sugestões aqui para depois a Comissão 

Técnica avaliar, ver, e depois vai ser discutido também a nível da reunião ampliada em abril - 

precisamos ver depois a data.  

Não sei se a Ana gostaria de apresentar a discussão que o CFESS fez sobre os 

subtemas. 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Não vai fugir muito do que vocês já colocaram. Posso 

apresentar na Comissão depois volta ao CNAS, na reunião ampliada.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu acharia mais 

interessante apresentar agora, Ana, porque daí a Comissão Temática já vai trabalhando com 

base no que o Conselho discutiu hoje. Adiantaria o processo.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  São coisas de que vocês já falaram. Não há como não 

falar em financiamento, então, esse, com certeza, é um subtema e pensamos em algum 

detalhamento dele. Depois, achamos importante haver uma mesa também... Aquela reunião 

ampliada de Recife foi muito interessante, mas ela ainda não deu conta, por exemplo, de 

responder o que os planos municipais tinham de novo, como eles ficavam do ponto de vista do 

que coloca a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, pensamos também numa mesa sobre 

planos municipais e política e plano, para poder mostrar experiências que estão acontecendo. É 

tentar pensar um pouco melhor essa mesa, articulá-la melhor, mas alguma coisa nesse nível: 

política e plano, para ver alguma experiência de execução.  

A idéia aí é a coisa positiva de valorizar quem tentou implanta o sistema. Depois 

discutiríamos isso com mais detalhes como montar isso, mas a idéia é essa.  

Foram feitos aí mais de mil planos de assistência social no País inteiro, talvez o 

CNAS pudesse encomendar um primeiro estudo sobre eles, para termos alguma referência para 

montar um trabalho na Conferência. Alguma coisa sobre isso.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Poderia repetir esse último 

item que você colocou? 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Planos municipais. Por enquanto, fica assim, para 

trabalharmos melhor.  

Já tem essa? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  E talvez pensarmos... Estou tentando falar sobre coisa 

nova de que vocês não falaram ainda. Não sei se falaram numa tentativa também de programas, 

projetos e benefícios. Talvez fosse numa outra mesa.  

Programas, projetos, benefícios e serviços. Seria uma tentativa também de 

entrar no aprofundamento disso da Lei, num subtema nesse sentido: o que temos e o que 

queremos nesse campo. Novas estratégias, quais são as demandas postas... Mas poderíamos 

deixar por enquanto para pensar assim: programas e projetos, benefícios e serviços... Tentar ver 

também experiências interessantes.  

As outras propostas aqui não são sobre tema.  

Nós temos discutido - a última coisa, Moroni - que a questão da proposta... É 

uma coisa que eu teria de levar também para a Comissão de Normas, para conversar. Essa 

discussão de uma proposta, digamos, da relação público/privado. Digamos que cheguemos na 

Conferência tendo construído uma proposta de projeto de lei nesse sentido. Digamos que seja 

esse o resultado do trabalho que a Comissão de Normas está realizando no sentido de revisar 

essa legislação e tentar dar uma regulação nesse campo que seja adequada à política. Temos 

pensado, e queremos refletir com a Comissão de Normas, que isso não é questão para ser mesa 

de Conferência. Que isso deveria ser uma proposta de ser um momento da Conferência, talvez 

uma mesa alternativa, à noite, onde você chamasse os interessados, todo mundo, para debater a 

questão, apresentar propostas e subsidiá-las, e principalmente chamar o Congresso. Porque vai 
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ser alguma coisa que será encaminhada ao Congresso. Se conseguirmos. Vai ser matéria de 

discussão pelo Congresso.  

Agora, se não é objeto de avaliação dentro da temática da Conferência, que 

fosse alguma coisa que merecesse... Não vai ser uma Conferência para todo mundo falar de 

novo o que já falou na última, que princípios deviam regular.  

É alguma coisa que estou adiantando só para pensarmos se é o caso, porque 

ouvi também como proposta de subtema essa questão do público/privado. Nós vamos para a 

Conferência apresentar uma proposta concreta, pelo menos um esboço de proposta, senão, não 

temos o que discutir lá.  

Assim, Conferência sobre... Não é bem uma mesa desse tipo.  

Então, depois conversamos sobre isso e vemos como fazer.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Conselheira Deusina. 

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  Eu só gostaria de retomar um pouco alguma 

coisa quando se falou nessa proposta de mesa sobre elaboração de planos. Agora ficou difícil de 

pensarmos algumas coisas, mas poderíamos estar pensando depois.  

O que tem acontecido é que de certa forma, neste primeiro momento, 

elaboração de planos teve de ser feita sob uma determinada orientação até muito atrelada, 

engessada à questão orçamentária. Então, você se preocupa... Se, por exemplo, você tem um 

orçamento de apenas oitocentos milhões, dos quais quatrocentos estão mais ou menos previstos 

para pagar benefícios, você tem muito pouco recursos do Fundo Nacional para financiar - isso, na 

melhor das hipóteses, sendo muito objetivo - a assistência social do País ao nível da cobertura 

desejada, ao nível do que se deseja fazer. Então, os planos acabam sendo muito engessados em 

função da perspectiva de receber pequenos recursos findos da União. Se não encontrarmos uma 

alternativa de discutir a assistência social um pouco independente da quantidade de recursos, 

quer dizer, separar um pouco essa discussão, para que o Municípios se sinta à vontade para 

fazer um verdadeiro plano municipal, dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade, e 

obviamente identificando uma série de fontes de financiamento, inclusive a fonte de 
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financiamento da União, vamos ficar com uma assistência social assim, modelada: temos sempre 

de colocar programas para isso, programas para aquilo, com isso, pagando tanto, só para 

atender a uma normatização financeira. Daí, isso nunca avança em termos de discutir a própria 

assistência social, buscar alternativas... Há inúmeras alternativas de programas, projetos e 

serviços.  

Acho que são duas coisas um pouco distintas: normatizar, repasse de recursos, 

fiscalizar e acompanhar recursos formais do Fundo Nacional, mas incentivar a própria elaboração 

dos planos a partir da realidade municipal.  

O que está acontecendo agora? Eles estão fazendo dois planos: um plano que 

atende a essa normatização e a esse recursos desse tamanhinho, repassado bem pouquinho, e 

um plano de demanda reprimida. E se você lê os planos, eles repetem a mesma linguagem, da 

mesma forma, nos modelos anteriores, porque não tiveram ainda espaço de discutir o que é uma 

assistência social e até propor programas novos e tudo o mais. E sabemos que inúmeros 

programas que estão vindo nos mesmos segmentos sociais estão ultrapassados, talvez tivessem 

de ser mudados, de ser avaliados.  

Então, que a Conferência dê esse espaço para nos sentirmos à vontade para 

criar coisas reais, e não engessadas em função do financeiro. Por isso que eu havia aberto assim 

um capítulo de outras fontes de financiamento, com tranqüilidade. Acho que uma coisa é 

fiscalizar, acompanhar; outra é abrir perspectivas de outras formas de financiamento.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Nesse caso, a contrapartida 

para determinados programas. São diferentes e há muita gente que entende como sendo a 

mesma coisa.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Só que não vamos discutir 

isso. Só estamos levantando subtemas. Acho que há um consenso de que este é um subtema 

importante que a Comissão técnica vai incluir na proposta. Correto? 

Fechamos a questão dos temas e subtemas? (Pausa.) 

 



 

 134 de 261 

ANA LÍGIA GOMES-  Só mais uma coisa que passou aqui, que não é tema, mas 

você também estava falando de dinâmica. Há duas coisas que nós sugerimos: que a Comissão 

Técnica produza uma análise sobre as deliberações da Primeira conferência para subsidiar a 

reflexão, mas uma análise mais consistente. O que foi contemplado na política. Quer dizer, que 

ela confronte a Conferência e a política, uma vez posta, e o que precisa ser retomado. Enfim, isso 

é uma coisa de subsídio para a Comissão Organizadora e para esta Plenária.  

A última sugestão é que necessariamente, desta vez, para a Conferência 

Nacional nós teríamos de fazer um trabalho de compilação dos relatórios estaduais. As 

Conferências Estaduais que mandaram relatórios com antecedência para cá... Eu não sabia, 

então estou repetindo.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Sr. Presidente, eu acho que esse tema geral está 

muito bem colocado. Do ponto de vista da assistência social, hoje, no Brasil, parece-me que os 

temas centrais são esses mesmos. Agora, do ponto de vista de inovação, de trazer alguma 

contribuição nova para a definição de uma política de assistência social no Brasil, parece-me que 

há um tópico aí, dentro desse título geral, ou um ponto que poderia ser o grande questionamento 

dessa Segunda Conferência. Seria exatamente o seguinte: o que se entende e o que se espera 

da participação da sociedade civil.  

Eu acho que a grande questão, hoje, da assistência social no Brasil, é a 

seguinte: este Governo, do jeito que está, com essas dificuldades todas - a Conselheira Deusina 

acabou de mencionar a questão dos recursos, a dificuldade de obtenção de recursos - parece-me 

que, para que pudéssemos fazer uma Conferência que venha chamar a sociedade civil para as 

suas responsabilidades nesse programa de assistência social, eu gostaria de perguntar o que 

entendemos por participação da sociedade civil. Porque isso, no mundo inteiro, tem conotações 

diferentes. Nós sabemos que a assistência social nos países desenvolvidos e nos países 

subdesenvolvidos tem conotações diferentes. Acho que nós, no Brasil, precisaríamos, através do 

Conselho, criar condições para trazer uma contribuição concreta para um debate da assistência 

social envolvendo a sociedade civil, que parece que é a grande ênfase hoje no mundo inteiro.  



 

 135 de 261 

Então, eu proporia que o grande desafio dessa Segunda Conferência, se ela vier 

a ser realizada, fosse discutir o que é a participação da sociedade civil, como alcançá-la e quais 

seriam os instrumentos inclusive para reforçar essa participação, em termos de financiamento, 

que em vários países do mundo envolve uma participação muito grande do cidadão. Então, no 

meu modo de entender, essa poderia ser uma grande contribuição - no meu entender ainda de 

Conselheiro novo, precisando ainda ser educado - para o tema.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Eu queria comentar um pouco essa sua proposta.  

Acho que é uma coisa que poderia ser pensada para uma mesa alternativa. É 

uma discussão geral na participação da sociedade civil na formulação e no controle das políticas 

públicas, por exemplo. É uma discussão que envolve qualquer política pública e não só da 

assistência social. Os Conselhos, por exemplo, são um tipo de participação dessa, um dos 

condutos. O conselho Nacional de Seguridade, por exemplo, que não se reúne; a crise no 

Conselho Nacional de Saúde... É um discussão bem geral e acho que seria muito interessante 

como uma mesa alternativa, talvez à noite.  

Agora, só para refletir um pouco sobre isso, que é uma discussão que você 

levanta, eu diria que tem sido uma preocupação. Por exemplo, nós, da sociedade civil, temos 

discutido um pouco isso com a ABONG. Há até uma perspectiva nossa de talvez chamar um 

fórum nosso, talvez um seminário, mas chamar um debate nacional sobre que participação é 

essa que a Constituição de 88 pôs e que uma das formas de viabilizá-la são os Conselhos 

paritários e que de determinados Conselhos o Governo não quer respeitar as deliberações.  

Então, a quantas anda essa participação? O que nós, da sociedade civil, 

estamos fazendo nesses Conselhos? O que vale à pena essa participação, ou outras formas de 

participação nossa? 

Esse Governo, por exemplo, que está aí posto, em algumas ocasiões já deixou 

claro que prefere conselhos consultivos. Esse negócio de conselho deliberativo não é o caso. E aí 
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chegou, já encontrou conselhos deliberativos criados, não sabe muito o que fazer com eles, fica 

nessa confusão: ora respeita, ora desrespeita, e vivemos nós nesse desgaste.  

É uma discussão muito interessante se construir com seriedade, avaliando, de 

88 para cá, como é que foi essa história, o que está valendo, o que fizemos. Uma discussão, 

inclusive, que nós, da sociedade civil, devemos construir esse debate, que acho muito bom, que 

você levantou - e eu aí eu já peguei carona na conversa... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Maria de Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu também vou pegar carona, 

Ana Lígia.  

Algumas coisas a Ana Lígia falou e não vou repetir. Agora, a única coisa que eu 

acho é que ele faz parte do temário, não é uma mais à parte. Até que uma mesa à parte vai 

aprofundar algumas questões. Mas, quando eu falei na organização da assistência social, no tripé 

que acho que devemos analisar, que é política, organização e financiamento, na organização 

acho que entra o gestor e a parte de conselhos, que são exatamente esses conselhos 

deliberativos. E analisar o que a Ana Lígia levantou e não vou repetir, como estão funcionando 

etc.  

Uma outra questão pela qual podemos enveredar é estar reforçando uma 

questão que existe muito na assistência social de que a sociedade é que é a responsável pela 

assistência social e o Governo apenas dá subsídios a isso. tanto é, que você vê uma grande 

quantidade de entidades que fazem o trabalho que deveria ser feito pelo Governo, apenas 

subsidiadas pelo Governo.  

Então, eu acho que a inversão ainda é verdadeira. O Governo precisa colocar 

mais recursos.  

Quando a Deusina levanta é exatamente o papel do Estado em dar mais 

recursos para que a própria sociedade, aí, sim, possa ajudar em termos... Porque ajudar em 

termos de recursos é muito limitado. Acho que pode-se pensar na participação dela, porque essa 

participação, pelo menos como eu entendi, o que permeou a discussão do art. 204 da 
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Constituição foi exatamente a participação da sociedade como pressão e como co-partícipe da 

elaboração de políticas, na definição de orçamentos etc. Mas o financiamento tem de vir através 

do Estado, nas suas três instâncias, e de acordo, no caso dos Municípios, principalmente, com 

suas condições financeiras.  

Não sei se entenderam. Essa questão estaria no tema central. A forma como ela 

vai ser discutida na Conferência, podemos ver depois, mas é uma das pilastras, eu acho, da 

questão da discussão geral.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Eu estou concordando aqui também com 

a sugestão do Dr. Gilson. Apreciei as observações da Ana Lígia e da Fátima. Mas insisto em que 

deve vir, não sei se num temário especial, ou num temário, como a Fátima falou, de outras mesas 

ou coisa assim. Sei que, nessa universalização dos direitos, há um chamamento muito especial 

para a participação da sociedade civil, não só através dos canais competentes de conselhos, mas 

também de outros canais alternativos. Temos de estimular cada vez mais a sociedade a ser 

consciente, a ser participante de tudo isso. E também é uma forma de chamar a atenção do 

Governo para não só querer subsidiar, tutelar as entidades na participação da sociedade, mas 

que ele também tem de assumir o seu papel de dever do Estado e, ainda mais, aceitar a 

sociedade como co-partícipe de todas as realizações das políticas.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Fechamos então a 

discussão do temário? (Pausa.)  

Na página 5 desse documento entregue temos os objetivos específicos da 

Conferência. É só introduzir o temário, agora discutido, e não teríamos maiores problemas.  

Na página 6 teríamos uma questão que acho importante levantar... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Um minuto, Moroni. 
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Voltando às considerações feitas, sobretudo com relação às ponderações do 

Gilson, quando conversávamos um pouquinho sobre isso eu dizia que, à medida que se realiza 

uma Conferência, quer dizer, que se tem já como determinação maior a avaliação do processo de 

descentralização, esse é um aspecto que não pode ser deixado de lado. Ainda é muito comum 

observarmos, até pela nossa tradição de Estado paternalista, que o Governo tem de fazer tudo 

também nessa área. Como ele termina fazendo quase nada, fica esse eterno conflito. 

Acho que na medida em que chamamos a uma Conferência dessa o problema 

da co-responsabilidade, o Governo tem de fazer, sim, mas não só o Governo, e não só o Governo 

Federal. Falta hoje um comprometimento sobretudo mais objetivo por parte do que a LOAS 

chama de subnacionais. A última informação que tivemos levantada dizia que só quatro Estados 

tinham orçamentos absolutamente irrisórios para a assistência social. Só quatro Estados! 

Municípios, devem ser dois ou três, em mais de cinco mil! 

Esse tema é muito importante para que, numa Conferência dessa,  nós 

chamemos a sociedade como um todo e os subnacionais, quer dizer, Estados e Municípios, para 

dizer: olha, a assistência social não é só responsabilidade do Governo Federal, não. Primeiro, é 

de toda a sociedade e das diferentes esferas de Governo.  

Senão, como é que fica isso? É uma discussão que temos mundo a fora, até 

quando se financia. Porque a nossa forma de financiar está ficando fora do processo. Lá fora, o 

financiamento dessa área é completamente diferente. Não que nós estejamos errados. Só que 

precisamos melhorar a compreensão de como queremos financiar. E para isso temos de envolver 

todo mundo para saber qual o pedaço que cada um pode dar.  

Então, eu acho que é um tipo de temário que deve ser colocado numa 

Conferência, porque abrangente, representativo, para que toda a sociedade comece a pensar 

nisso. Primeiro, se é responsabilidade de todos, se é de todos, então o Governo Federal tem sua 

responsabilidade, sim, não pode se eximir, absolutamente, mas tem de comprometer também não 

só as outras esferas de governo, como a própria organização da sociedade civil. Porque 

assistência social não se resolve só com financiamento. A questão do voluntariado no País: é 

recente um projeto de lei apresentado sobre esse assunto. É a primeira vez que se fala nesse 

assunto. E é uma coisa supercomum por aí a fora. Como é que isso se engaja nesse processo? 
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Acho que a sua preocupação é mais do que oportuna, porque começa a fazer a 

coisa da divisão de responsabilidade, não eximindo quem já assume de forma muito precária. 

Não; não é isto. É dizer que tem de reforçar essa posição, sobretudo o Governo Federal, mas 

também têm os outros parceiros de entrar no processo. Quer dizer, as outras esferas de governo 

e as organizações da sociedade civil, para que tenhamos uma compreensão do que seja isso 

para toda a sociedade.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Os problemas eventuais do texto, vamos 

comentar agora, ou depois? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não, não.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho que há umas coisas para arrumar. Por 

exemplo, nos objetivos, acho que temos de inverter os objetivos.  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Esse texto nem foi revisado, 

Marlova, porque foi concluído ontem.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Depois eu passo as sugestões.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Sim.  

Na página 6 há uma questão que precisaríamos aprofundar um pouco: de quem 

é a responsabilidade para a organização das Conferências ou dos encontros. Está sendo 

colocada como responsabilidade do órgão gestor, os Conselhos e os Fóruns. Então, teríamos de 

aprofundar um pouco de quem é a responsabilidade pela organização. Na Primeira Conferência, 

houve problema nesse aspecto.  

Depois nós entramos na questão dos prazos. As Conferências dos Municípios 

seriam até 30 de agosto e as dos Estados até 20 de outubro. Isso está na página 7. Os Estados 

teriam até o dia 1º de novembro para enviar para o Nacional a relação dos Delegados à Segunda 
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Conferência, assim também o relatório das Conferências Estaduais, para podermos sistematizar 

esses relatórios. Há uma proposta de modelo de relatório estadual também.  

A idéia, diferente da Primeira Conferência, é recebermos os relatórios das 

Conferências Estaduais, no caso, e sistematizar essas informações e devolver para servir como 

subsídio para a Conferência Nacional. Assim como nas Conferências Municipais, também 

receberíamos os relatórios, só que com outro perfil: esses relatórios das Conferências Municipais 

serviriam muito mais para subsídio para nós estudarmos a nível de Conselho Nacional 

posteriormente.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só uma consulta. Esse 

relatório viria do Municipal para o Nacional, direto? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O Município encaminharia 

para o Estado também, o Estado sistematizaria esses relatórios Municipais... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que os Municípios 

mandariam para os Estados, os Estados fariam e  mandariam para nós, senão, seria um número 

de relatórios... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Menos pelo volume; mais 

pelo processo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Exatamente.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Se somos ardorosos 

defensores da descentralização e vamos pedir o relatório direto para nós, os Estados vão se 

sentir baipassados e isso vai dar uma baita confusão política.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -   A idéia seria a seguinte: os 

relatórios municipais são enviados para o Estado e para nós também. Para nós, mais em termos 

de subsídios. A ECTA mandaria para a Conferência Nacional em cima dos relatórios estaduais... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Que deveriam contemplar... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Os municipais. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Um apelo deve ser feito para 

que os Estados, nesse relatório, contemplem ou compilem, condensem os dos Municípios, para 

ficar mais representativo.  

Acho que isso é muito importante, menos pelo trabalho, que seria significativo, 

mais pela condução política do processo.  

 

ANA LÍGIA GOMES- A mecânica da Conferência Estadual é isso: reúnem-se os 

delegados representantes dos Municípios e vão levar as propostas que os Municípios discutiram, 

que são votadas e contempladas no relatório da Conferência Estadual. Não é mais do que a 

reunião disso.  

Por mais que achemos maravilhoso, às vezes, há propostas que fazemos e, no 

fundo, são inviáveis. Não adianta eu recomendar e achar que Minas Gerais vai compilar 752 

relatórios. Não é possível. Ninguém dá conta de fazer isso.  

Acho que deve ficar o encaminhamento que vamos trabalhar os relatórios 

estaduais, compilar, e que eles são subsídios para a Conferência Nacional para aprofundarmos 

um pouco isso e ver como trabalhamos. Agora, com relação aos municipais, essa recomendação 

acho tão óbvia, que eu não faria.  

A Conferência Estadual vai acontecer e o produto dela vai ser a participação dos 

Municípios, então, não há por que eles não botarem as propostas. Ela vai considerar as propostas 

dos Municípios, os delegados vão chegar lá e vão votar.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Esse é o pressuposto, claro.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Mas não tem como. A mecânica dela tem de ser essa.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Acho que seria então 

razoável nós retirarmos essa possibilidade até de... Só o fato de mencionar que o relatório do 

Município viria para o Nacional cria animosidade que não nos interessa politicamente.  

 

(Apartes paralelos fora do microfone.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso, vai gerar exatamente a 

demanda paralela, ou seja, vai desmerecer, não dá representatividade à Conferência Estadual.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O objetivo de recebermos o 

relatório é também, a nível da Coordenação de Política, por exemplo, fazer um estudo do que os 

Municípios estão pensando. Isso não vai constar do relatório estadual. Então, é para podermos 

ter um instrumento... 

 

LISETE CASTANHO RIBEIRO - (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não; são duas questões 

diferentes. Vamos ver se conseguimos entender.  

A sistemática dos relatórios estaduais das Conferências, nós iríamos 

sistematizar esses relatórios e devolver como subsídio para a Conferência Nacional. Dos 

Municípios, nós estaríamos solicitando que, além de mandarem para o Estado, mandassem para 

nós. Isso é uma dinâmica do Estado, mas mandariam também para nós o relatório das 

Conferências Municipais. Esses relatórios não teriam retorno na Nacional. Seriam um instrumento 

para nós, para a Coordenação de Política realizar posterior estudo, para fazer um mapeamento 

de onde foram realizadas as Conferências... 
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ANA LÍGIA GOMES-  Mas teria de pedir em 98, não agora. Pede depois. Isso 

embola.  

Olha, se puser o pé no chão, a Comissão de Política, ontem, conseguiu se 

reunir com dois membros. Olha, gente, põe o pé no chão. Essa Comissão não vai dar conta nem 

de fazer esse trabalho agora da Conferência. Então, não embola o meio do campo. Pede no ano 

que vem, que é um estudo de fôlego, interessantíssimo para sabermos o que os Municípios 

discutiram e estão pensando, mas agora não dá, não tem como. É embolar duas coisas.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A idéia é ótima, mas tem um 

problema. Sabe qual é o problema? Do nosso ponto de vista, do CNAS, a idéia é ótima, 

superfeita. O que me preocupa é que, mais do que uma reivindicação municipal, é o crivo 

estadual nessa colocação. Ou seja, na medida em que os setecentos e poucos Municípios levam 

suas impressões para a Conferência Estadual, aquilo que cada um pensa isoladamente vai ter um 

filtro. Então, aquilo que vamos receber aqui, como reivindicação individual, se vem via Conselho 

Estadual, partido do resultado da Conferência, tem outra conotação.  

Vamos ver se me faço entender. Independentemente de eu ter uma folha do 

Município sobre o que penso, o que acho de suas reivindicações, eu tenho isso discutido na 

Conferência Estadual. Mais do que uma reivindicação individual, para nós é importante a coisa 

representativa e, portanto, discutida na Conferência Estadual.  

Eu concordo com a idéia, em princípio, que nós, Conselho Nacional, precisamos 

ter essa informação. Mas, veja bem, essa informação que virá isoladamente terá quase nenhum 

peso político, porque não passou pelo crivo da Conferência Estadual.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu concordo com o que a Ana 

Lígia está levantando: não vamos ter pé. Agora, o problema principal é que vai embolar o meio de 

campo, daí a falta de perna nossa. Realmente, vai confundir. Coisas mais simples que pedimos 

confundem, aquelas questões que o pessoal estava perguntando a mim, sobre Municípios e não 

sei o quê... Então, eu acho que nós temos de simplificar essa Conferência.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Podemos  fazer isso de uma 

forma indireta, pegando a deixa da Ana Lígia. Recomendar aos Estados que peçam aos 

Municípios esses relatórios para fazer a Conferência Estadual e, encerrada a Conferência, 

pedimos delicadamente ao Conselho Estadual que nos mande aquele arquivo. Pronto. Cortamos 

o contato com o Município, para evitar questões políticas que vão criar dificuldades.  

Insisto na representatividade. Uma coisa é um Município mandar para nós uma 

folha; outra coisa é o Município discutir a sua proposta numa Conferência Estadual, onde ela vai 

ser filtrada. Então, mais do que a informação técnica, temos a informação política.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Então, fica assim? (Pausa.)  

Na questão dos membros da Conferência, a Comissão pensou em mil e 

quinhentos participantes, sendo que mil e duzentos seriam delegados, com direito a voz e voto, e 

trezentas pessoas sendo outros participantes, convidados, observadores etc.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Moroni, é a mesma coisa que da outra vez? Mudou 

alguma coisa?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Da outra vez o número era 

menor.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Na outra Conferência o 

número de delegados era setecentos.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  E você vai pôr mil e duzentos no Centro de Convenções? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - No Centro de Convenções 

cabem mil e duzentos.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  No Centro de Convenções? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, no Centro de Convenções. 

Inclusive, foi esse o que coube n outra Conferência. Não sei se você está lembrado, houve 

aqueles observadores, que ampliamos exatamente para isso e, a não ser os ouvintes, que 

ficaram naquela sala que não tinha som - eles ficaram só vendo e não ouvindo - eram os 

ouvintes. Os observadores entraram. Na realidade, dá mil e duzentos, tirando aquela parte de 

trás, abrindo todo o ... 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Aí diminui o número de observadores? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, diminui o número de 

observadores e aumenta o número de delegados. Isso porque... 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Há uma lotação posta no Centro de Convenções. É uma 

coisa matemática, não é discutível. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não, no Centro de Convenções 

acho que cabem os mil e duzentos e tem o seguinte... 

Não; foi levantado que tinha mil e duzentos.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Aquele auditório onde foi 

realizada a Conferência tem lugar para setecentos e oitenta pessoas. O que a Comissão 

encaminhou seria o seguinte: ver um outro espaço no Centro de Convenções, que teria de 

montar, com cadeiras e tal, para colocar essas pessoas. Daí você levantou que na Conferência 

de Saúde foi montado esse espaço e tinha condições de realizar isso no Centro de Convenções, 

e não seria então naquele auditório onde foi realizada a Primeira Conferência. Seria um outro 

espaço no Centro de Convenções.  
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ANA LÍGIA GOMES-  Eu perguntei exatamente porque tenho uma avaliação da 

Conferência Nacional de Saúde, de que o espaço foi horrível. O pessoal pega aquele lugar que é 

para feira de exposições, que tem acústica de feira... Feira. Foi feito para fazer feira. Aí, 

adaptaram... Quer dizer, as pessoas me pediram, pelo amor de Deus, que a Conferência 

Nacional de Assistência não fosse daquela forma. Por isso levantei essa preocupação logo de 

chegada. O que vai definir a nossa decisão? Se é uma discussão sobre a necessidade e 

avaliação de que temos de ampliar o número de delegados, ou se as condições de acomodação é 

que vão definir a decisão. Essa história da feira do pátio, não acho aconselhável, não. É um lugar 

criado para fazer feira, para fazer exposições, lá embaixo, todo aberto, e o pessoal da 

Conferência Nacional da Saúde era um tumulto só. Aliás, a Conferência foi tumultuadíssima.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mais uma informação: a 

Mesa estava a quatro metros de altura e do meio para trás tinha de usar um binóculo para ver 

quem estava na Mesa.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, mas é que ali tinha quase 

três mil pessoas. Mil e quinhentas é bem diferente.  

Eu acho o seguinte - deixe-me fazer a minha defesa, Ana Lígia, que eu tenho 

posição contrária.  

Primeiro, eu participei de alguns eventos regionais, lembro-me bem de três, 

Brasília, Sergipe e Maranhão, onde foi assim uma coisa de louco. Em Sergipe acabou quase 

quatro horas da manhã para tirar oito delegados, se não me engano, de quinhentas pessoas... 

Deixe-me terminar, Ana Lígia. Eu não terminei... 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Eu não estou discutindo a ampliação de delegados. Estou 

discutindo condições de acomodações. Aí você evita de ficar defendendo uma coisa de que não 

estou discordando.  

Eu quero assim: vamos pensar a proposta de acomodação. É isso! 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu falei porque você disse 

assim - então, agora eu retiro -: que o problema do número... Estávamos discutindo o número de 

delegados. Você perguntou: o número de delegados está relacionado ao local? Era essa a 

resposta que eu estava dando.  

Então, temos de discutir primeiro o número de delegados e depois tentar 

viabilizar um local onde caibam esses delegados. Se não é lá na feira, onde couberam três mil, e 

eu assisti, fui todos os dias, inclusive às noites, participei, e não saí de lá morta - muito vivíssima! 

Se houver possibilidade de arrumar outro local mais confortável... Naquele dia 

nós levantamos, inclusive eu até sugeri o Hotel Nacional... 

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO -  O Auditório do QG. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ... outros auditórios aqui que 

tenham condições. Agora, acho injusto diminuirmos o número de delegados pelas acomodações. 

Temos de ver mais a questão política e a questão política é que o número de delegado maior, por 

conta, inclusive... Houve até uma avaliação nossa. Você está lembrada, Marlova? Tínhamos 

subestimado a mobilização que ia haver nos Estados. Agora vamos repetir o erro, subestimar, 

agora que está havendo Conselhos Municipais, conselhos Estaduais etc.? 

Não estou dizendo que ninguém está defendendo que diminua. Só estou 

dizendo... O que o Moroni está colocando aqui não é a acomodação. Eu estou defendendo que 

permaneça esse número de delegados. É só isso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Tudo  bem, mas tem de 

entender que... O ideal seria três mil delegados, mas é preciso saber se vamos ter condições de 

acomodar esses delegados. Não pode ser isolada a posição. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou defendendo que 

poderíamos ver depois a questão do local. Nós vimos que aquela feira lá poderia ser melhorada. 

Quanto ao som, houve quem dissesse que estava muito bom. A própria questão de cadeiras, o 
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palco de quatro metros - não sei se de quatro metros ou dois e meio... Ver outras formas de 

viabilizar, mas não diminuindo o número de delegados.  

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO -  Poderíamos ver a possibilidade do 

Auditório do QG que acho que comporta  mil e quinhentas pessoas. Ele é confortável, tem 

estacionamento para dar e vender.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não é só questão da 

acomodação das pessoas. Temos de pensar nas refeições, se pode ser servida no local, para 

evitar a perda de tempo com deslocamentos. Em Brasília isso é longe, é complicado. Há a 

questão dos grupos. Se for pensar em fazer grupos é preciso ter espaço para isso. 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Veja bem, Conferência grande vai ter esse tipo de 

problema. Por exemplo, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar trabalhava nos grupos 

na Universidade e o Auditório era o daquele Clube dos Servidores Públicos.  

Eu conheço a cidade, sei que não é possível achar as duas coisas ideais, num 

lugar só. Nesta cidade não tem.  

Vamos  ter de conviver com isso. Se ampliar o número de delegados, fica no 

QG, come não sei onde... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  No Centro de Convenções, 

o pessoal já alertou que ali, naquele espaço de feira, a acústica é ruim sempre.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  É óbvio, é horrível aquele lugar. 

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO -  Pode usar aquele lugar para fazer o 

trabalho de grupo. Não? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Existem salas de grupo lá. Não 

precisaria usar esse lugar. Usa as salas de grupo e auditório do Centro de Convenções 

trabalhando no QG e no Centro de Convenções.  

O que estou dizendo é que não dá para pensar que vai encontrar condições 

ideais num lugar só. 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Se o QG e o Centro de Convenções são próximos, 

podemos estabelecer que as reuniões fiquem no QG e os grupos e a própria alimentação seja no 

Centro de Convenções.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Moroni, você viu mais alguma 

opção de lugar? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O Hotel Nacional, que foi 

mencionado. O maior auditório que eles têm é de quatrocentos e poucos lugares... 

 

(Conversas paralelas.) 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  A questão aqui colocada é a 

seguinte: o único espaço que temos - já pesquisamos, vimos, fomos atrás - o único espaço que 

temos é o Centro de Convenções, que oferece estrutura para fazer alimentação ali, fazer os 

trabalhos de grupo e realizar toda a Conferência ali.  

Nós temos um problema no Centro de Convenções: o auditório tem lugar para 

setecentos e oitenta pessoas. Ele era maior mas foi dividido e feitos auditórios menores. Para 

esse número de delegados que está previsto, nós teríamos de realizar onde é para feiras, onde 

foi feita a Conferência de Saúde. O pessoal do Centro de Convenções já me avisou que ali a 

acústica é sempre ruim, que aquele espaço não foi pensado para auditório. Então, existe esse 

risco. Se for mantido esse número de delegados, de antemão vamos saber que vamos ter 
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problema de som. Daí, tem de ser avaliado que numa conferência o que significa ter problema de 

som.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Como fazemos? Se temos 

mil e duzentos só para setecentos e oitenta, como fazemos? 

 

ANA LÍGIA GOMES-  O Manoel não sugeriu o Auditório do QG? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Outra sugestão que eu dei 

desde a outra reunião é que o ideal é fazer tudo junto. Esse é o ideal. Só que o ideal às vezes 

não é o que pode existir. Então, podemos pensar em dois locais próximos. Ele acabou de dizer 

que o QG fica perto do Centro de Convenções. Eu acho que às vezes, até mudar de local é bom, 

faz bem à cabeça. Eu mesma acho. Na Nona Conferência, que fizemos num Clube, lá, e os 

grupos na UnB, não achei nada estapafúrdio. Participei a semana inteira, fiquei vivinha no final, e 

quando participo é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não vejo mesmo porque 

mudar.  

Existe  também a possibilidade daquele local onde foi realizada a Nona 

Conferência. Não sei se os locais são mais distantes.  

ANA LÍGIA GOMES-  A Ângela estava lembrando uma coisa. Nós estamos aqui 

discutindo possibilidades segundo o princípio de que vamos ampliar o número de delegados. 

Decidido isso, nós vamos levantar possibilidades. Aí, ela estava lembrando, e acho que ela tem 

razão, que tivemos um problema tremendo com a interligação... O Centro de Convenções 

realmente tem um auditório que dá para setecentos e oitenta, mas tem mais três. No ano 

passado, como aquele pessoal da UnB era muito ruim, nós tivemos problemas com a interligação 

deles. Agora, todo mundo faz Conferência com três, quatro auditórios interligados, com sistema 

de telão, com e encaminhamento, que funcionam em outros lugares. Agora, foi uma confusão só, 

porque eles não conseguiam organizar.  

Estou lembrando o que a Ângela falou, que é mais uma possibilidade de 

ficarmos num lugar só. É verdade que o Centro de Convenções tem outros auditórios e, juntando 
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tudo, comportaríamos, sim, mil e duzentos, mil e quinhentos - sei lá qual foi a proposta. Mas teve 

problema no sistema.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Mas o problema, em termos 

de Conferência, é como ficaria no momento de votação? No momento de votação você tem de ter 

um espaço comum.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Vota e soma.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Votar, vota. Que funciona, 

funciona.  

Agora, tem de ter tecnologia, porque o voto é exigido. Da outra vez, havia 

participantes ouvintes que não ouviam, participantes que tinham de ver e não viam. Então, ou 

funciona bem, ou não funciona. Criava expectativa dizendo que alguém podia falar do outro lado e 

não falava... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Gente, vamos objetivar as 

questões, senão vamos ficar aqui o fim de semana discutindo detalhes da Conferência.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu tenho uma questão de ordem, Sr. 

Presidente.  

 

LISETE CASTANHO RIBEIRO -  Eu acho que seria bom discutir o número e 

depois a Comissão decide o local.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Tenho uma questão de ordem sobre esse 

assunto. Eu já vi esse filme há dois anos. Acho que o Conselho tem de fixar o número e depois a 

equipe administrativa, exatamente como disse a Lisete, vai se virar. Aí a Ana Lígia disse uma 

coisa muito sábia: se amplia o número de delegados, o Conselho vai ter de se virar, porque vão 
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se reunir num lugar e comer noutro e temos de providenciar a estrutura: ônibus, restaurante... 

Agora, o que eu acho que tem de ser garantido? Um lugar onde se tenha uma boa acústica, uma 

boa instalação onde os delegados possam trabalhar bem, com conforto, senão, não dá.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O.k. Em frente.  

Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Diante de tantas dificuldades, eu acho o 

seguinte: às vezes, o Governo Federal não se desloca? 

Eu pensei que talvez fosse oportuno, talvez fosse interessante deslocar a 

Conferência daqui. Por que tem de ser só em Brasília? Acho que poderia ser deslocado para um 

ambiente maior, que tivesse todos esses requintes.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Apesar de achar até próximos 

daqui, Minas Gerais tem, Bahia tem um maravilhoso, e é central... 

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO -  Há o Centro de Convenções novo de 

Goiânia.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Centro de Convenções de 

Goiânia etc. Agora, eu ainda acho que, pela questão política, tem de ser em Brasília, ainda mais 

passando pelo que já passamos. Se por acaso essa Conferência se realizar mesmo, só pelo 

susto vale à pena que seja em Brasília, mesmo que haja problemas.  

Estou concordando com o encaminhamento, acho que em Brasília é onde 

realmente acontece tudo, eventos políticos etc.  

Eu proponho que a Comissão discuta a questão do local e nós discutamos 

apenas o número de delegados. Estou concordando com a proposta da Comissão.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Passo seguinte: vamos 

decidir o número de delegados, então? 

Prezados Conselheiros, a proposta é que delegados - portanto, com direito a 

voz e voto - sejam em número de mil e duzentos.  

Concordamos com esse número? Aumentamo-lo? Diminuímo-lo? (Pausa.)  

Mil e duzentos? (Pausa.)  

Muito bem. Ficam mil e duzentos delegados e trezentos convidados em geral - 

observadores.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Na página 8, chamo a 

atenção para a questão dos participantes da Conferência, tanto a Nacional quanto as Estaduais e 

Municipais, que no nosso caderninho, na Primeira Conferência, deu problema porque quando nos 

referíamos aos Conselheiros, era como membros natos da Conferência. Alguns Estados e alguns 

Municípios não entenderam como delegados natos. O nosso entendimento era que os membros, 

na respectiva esfera de governo, sim, os membros dos Conselhos Municipais são delegados 

natos para a Conferência Municipal; os dos Conselhos Estaduais, natos para a Conferência 

Estadual; e os do Conselho Nacional, delegados natos para a Conferência Nacional. É isso? 

Uma coisa é ser membro da Conferência e outra é ser delegado. Estamos 

falando de delegados. 

É isso mesmo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quero falar, até para quebrar 

um pouco o clima às vezes um pouco tenso da reunião, que há uma menina que foi delegada de 

um Município de Minas Gerais e está achando até hoje que é delegada nata para a próxima 

Conferência. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Moroni, eu estava pensando no seguinte: 

ontem, nós aqui tomamos uma decisão. Quer dizer, o Conselho votou, independente da posição 

que o Ministro trazia, que nós éramos pela realização da Conferência.  
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Estou me questionando se isso ficou na Ata.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Que Ata? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Foi gravado, não é? 

O Conselho, ontem, tomou uma decisão e temos de ver a formalização dessa 

decisão.  

Estou me dando conta disso agora. Só agora me ocorreu.  

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Isso já tinha sido feito na reunião passada, em 

votação, inclusive. Como não foi modificado, mesmo que não esteja na Ata, formalizado dessa 

maneira... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  É que ontem houve uma reconfirmação dessa 

decisão anterior. Por isso que agora estou me questionando.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Talvez no final da discussão 

desse tema possamos encaminhar isso, Marlova.  

Entramos agora no Regimento Interno. Há uma proposta de Regimento Interno 

para as Conferências Estaduais e Municipais. Discutimos isso agora, ou não há necessidade? 

Nós pontuamos algumas questões. É basicamente a mesma proposta da 

anterior, só que pontuamos algumas coisas para discutir.  

Quando se trata de membros da Conferência Estadual da Assistência Social, a 

proposta de Regimento Interno anterior colocava a questão dos delegados natos: Conselheiros 

Estaduais e/ou os membros dos Fóruns Estaduais. Como todos os Estados têm Conselhos 

Estaduais, cairiam fora esses dos Fóruns Estaduais, como delegados natos? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Infelizmente, sim.  

ANA LÍGIA GOMES-  Não tenho a menor dúvida de que sim.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quero até justificar o 

infelizmente. Porque já existe hoje o Conselho criado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O Fórum substituía o 

Conselho. Então, membros do Conselho. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Então está fechado.  

No art. 7º há um outro ponto para o qual chamamos a atenção: São 

considerados delegados natos, com direito a voz e voto, Prefeitos, Secretários Municipais, 

Conselheiros titulares do Conselho Municipal de Assistência Social e a Coordenação da 

Conferência. 

Mantemos como delegados natos Prefeitos, Secretários...? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Como são membros 

representativos e formais da sociedade, acho que sim.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Estou com uma discussão de fundo. Estou com uma 

dificuldade em participar disso, porque na Primeira Conferência não existiam os Conselhos. Da 

outra vez, insisti em que nesta Conferência, agora, você tem Conselhos e leis estaduais e 

municipais. Eu já vi lei estadual que diz como é que vai ser a Conferência Estadual.  

A minha discussão de fundo é até que ponto o CNAS regula - sei que existem 

alguns princípios gerais - uma Conferência Estadual ou uma Conferência Municipal.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Sim, por isso naquela vez sugeri que a Coordenação de 

Política fosse atrás de algumas leis para tentar pesquisar isso e entender até onde devemos dizer 

quem e delegado numa Conferência Estadual.  Eu devo dizer quem é delegado para vir para a 



 

 156 de 261 

Conferência Nacional. Agora, até onde eu regulo quem entra no Governo estadual, e se o povo 

vai deixar que eu regule... Não sei, não.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Ana, é um modelo de 

Regimento Interno que estamos discutindo. É encaminhado tanto para Conferências Estaduais 

como Conferências Municipais. É um modelo de Regimento Interno.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Que eles solicitaram da outra vez e para mim, por 

exemplo, já vieram solicitar.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Da outra vez é outra situação. 

Desta vez... 

ANA LÍGIA GOMES-  Eu estou dizendo desta vez.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Uma sugestão que resolve o 

problema: onde não houve legislação que diga diferente, fica esta sugestão. Acaba o conflito. 

Porque, quem não tem nada, Ana Lígia, é possível que peça orientação - já ouvi isso. Se já existe 

uma deliberação local, respeitamos. Ou seja, pode encaminhar: onde não houver legislação fica 

essa sugestão.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  É modelo de Regimento 

Interno que os Municípios e os Estados vão adotar, vão modificar. É só um modelo mas que há 

algumas coisas que são decisão política nossa que vamos colocar no modelo, ou não. É isso que 

estamos pontuando.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só faria a ressalva, para 

deixar claro que não é uma ingerência direta, que, se não houver deliberação no Estado ou 

Município, em contrário, recomenda-se que seja feito dessa forma. Acaba o conflito.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  A organização da 

Conferência é uma questão mais de fundo, que teríamos de discutir. Está na página 16.  

Uma discussão que tivemos é que seria importante darmos uma orientação 

sobre qual o papel dos Conselhos na realização das Conferências. Isso foi um problema na 

Primeira Conferência, onde alguns Estados e Municípios foram problemáticos. Ou o Conselho 

convocava sem a participação do órgão gestor, ou o órgão gestor convocava sem a participação 

do Conselho. Então, não seria importante darmos uma orientação mais clara? Definir qual  papel 

dos Conselhos diante das Conferências e qual  papel do órgão gestor. 

 

ANA LÍGIA GOMES-  A Lei dos Conselhos fala da Conferência.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não é questão de convocar. 

É questão de papel. É diferente.  

Qual o papel do Conselho na Conferência, qual o papel do órgão gestor. Não é 

que convoca ou não. O papel.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O problema é o seguinte; é a 

mesma coisa a nível nacional, isto é, é competência do Conselho convocar e a convocação 

poderá sair assinada pelo... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Por exemplo, o que estava 

na anterior: A Conferência Estadual ou Municipal de Assistência Social será presidida pelo 

Governador do Estado, ou Secretário de Assistência Social ou equivalente, ou pelo Prefeito 

Municipal, Secretário de Assistência Social, ou o equivalente, e na sua ausência ou impedimento 

legal, pelo Vice-Governador, Vice-Prefeito ou Coordenador da comissão Organizadora do Grupo 

de Trabalho.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não esqueçamos as 

divergências políticas nesses locais e a dificuldade de decidir quem vai fazer o quê. Se der um 

norte, aí, ajuda.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não é que o CNAS está 

dizendo quem é que vai presidir. Nós estamos discutindo um modelo de Regimento Interno das 

Conferências Estaduais e Municipais.  

No Regimento Interno dessas Conferências vai ter de estar dito quem preside.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Para a presidência, eu tenho 

uma sugestão. Que se coloque: que seja discutido e decidido quem vai presidir a reunião. Já que 

estamos fazendo uma proposta, que proponhamos que isso seja discutido. Senão, de repente, 

quem é o presidente? Fica complicado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mas está colocando uma 

escala de autoridades.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A nível de sugestão, não vejo 

nenhum problema.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sem dúvida. É modelo, isto 

aqui.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O problema é a convocação. 

Naquela época, não existiam Conselhos e agora existem. Sem dúvida nenhuma, é a mesma 

coisa: quem convoca é o Conselho. E pronto.  

 

ANA LÍGIA GOMES-  Uma sugestão é que depois a Comissão Organizadora 

examine um texto para encaminhar esse modelo explicando porque assim. O modelo ajuda, mas 
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pode embolar.  Então, vamos fazer um texto que diga que é um modelo, uma sugestão naqueles 

casos em que não conflite com a lei estadual ou a lei municipal sobre o assunto. tem de escrever 

um texto explicativo para não criar mais confusão. Estou dizendo que já vi lei que regula a 

Conferência todinha.  

Você faz um texto explicando que é uma sugestão, um modelo e chamem a 

atenção para que é uma sugestão mas o que comanda isso, o que determina é o que estiver 

escrito na lei deles.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O art. 1º poderia ser esse 

texto 

 

ANA LÍGIA GOMES-  (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Mandamos pedir, sim, Ana, 

várias vezes. Inclusive, quando eu estava na Coordenação de Política, mandei pedir três vezes.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É que não se recebe, Ana 

Lígia. Não é tão fácil.  Mas vamos decidir.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Outra questão que seria de 

deliberação aqui, do Conselho, é uma proposta que o número de delegados foi mudado em 

Federação. O que se estava trazendo como proposta a ser discutida é que se manteria aquele 

número de delegados da Primeira Conferência, quando se colocou um número mínimo por 

Estado, e depois distribuiu conforme a população. Então, manteria aquele quadro. E os 

quinhentos mais, aumentado, de setecentos para mil e duzentos, esses quinhentos seriam 

distribuídos entre os Estados, conforme um outro critério, que seria o número de Conselhos 

municipais.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Olha, eu acho que não dá para 

fazer assim, esses quinhentos a mais. Acho que temos de ter mil e duzentos e vamos dividir isso 

pelos Estados e pode fazer um cruzamento entre a população e o número de Conselhos.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Fátima, veja bem, a 

ponderação do Moroni acho que é muito importante porque privilegia quem se organizou.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu também quero privilegiar, 

por isso que estou dizendo que é um cruzamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O que você chama de 

cruzamento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Cruzamento entre o número...  

Vou dar um exemplo. Pode ser até mais difícil. A Ana Lígia está dizendo que é 

mais difícil. Pode ser. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Pode ser mais difícil como 

você falou. Não há problema.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Por exemplo, São Paulo - estou 

dando um exemplo de São Paulo, mas não levem a sério, mas peguei São Paulo por ser um 

Estado grande - doze milhões de habitantes, tem cinco Conselhos; Sergipe tem mil habitantes, 

mas tem doze Conselhos. Então, você faz o cruzamento deste com este e tira uma média e vê 

qual o número de Conselhos.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Você quer que pondere o 

número de população com o número de Conselhos.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Exatamente. Senão, acho que 

termina continuando injusto. Agora, uma outra realidade: tem Conselhos, aí você tem dois 

critérios e esses critérios têm de estar cruzados para tudo.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mas o primeiro critério já não 

é populacional? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É populacional. E o outro é o 

número de Conselhos. Só que, ao invés de você fazer número populacional e fazer só aqueles 

quinhentos, pelo número de conselhos, você faz o cruzamento e faz todos eles baseado nesse 

cruzamento. Acho que está fortalecendo quem se organizou melhor e ao mesmo tempo 

respeitando a questão da população.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Então, usando o exemplo de 

São Paulo, com doze milhões de habitantes, não tem conselho, por exemplo, vai ter um grande 

número de votantes sem ter conselho? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. Ao contrário, evita que ele 

não tenha.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Você não me entendeu. Se 

vai fazer essa ponderação, claro que São Paulo vai ter, proporcionalmente, mais conselhos, mais 

delegados.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Lógico! 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vai ter mais, porque a 

população, de qualquer forma... Houve cruzamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira, deixe-me 

explicar. O primeiro contingente de setecentos delegados já é com base na população, já é 

ponderado pela população. Isso significa dizer que o caso de São Paulo já vem com um bom 

número de representantes. A segunda parte da proposta, os quinhentos, deve ser cruzado com o 

número de conselhos instalados, constituídos. Se se cruza, na sua proposta - estou só 

esclarecendo, não estou concordando nem discordando - número de conselho com população, 

significa dizer que o peso populacional vai continuar preponderante em relação a isso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então não estou me 

expressando bem. O que estou querendo é exatamente o contrário. Por isso citei São Paulo, que 

tem uma população enorme mas tem poucos conselhos. No entanto, Sergipe tem uma população 

pequenininha, mas tem vários conselhos. Então para não prejudicar Sergipe, que se organizou 

etc., você utiliza os critérios... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Desculpe, mas a sua 

proposta vai prejudicar Sergipe, nesse exemplo. Ou seja, no primeiro critério, Sergipe já virá 

pouco representado, porque tem pouca população; no segundo, Sergipe virá melhor 

representando. Isto que estou tentando explicar. Se cruzar... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Se cruzar é a mesma coisa.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Se o peso da população 

vai entrar, e já entrou no primeiro, vai reduzir a participação no segundo.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, mas o peso... É porque 

não tenho a forma... Vou fazer o cruzamento depois vou apresentar.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Quero ver se o Conselho 

concorda com o princípio. Talvez até se pudesse arredondar, ficar oitocentos o critério 

populacional, para ficar dois terço no critério populacional e um terço no critério número de 

conselhos.  

O que estou entendendo, pela proposta, é que o Conselho está dando um 

recado bem claro: está privilegiando quem tem Conselho. É uma forma de estimular. Mas, se 

cruzar o segundo momento com população, você vai privilegiar quem tem população. Está bem 

claro isso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas em princípio concordo com 

o seguinte: a questão de privilegiar quem tem mais organização.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Então.  

Eu faço então uma questão objetiva: dois terços, oitocentos delegados, fiquem 

com base no critério tradicional que é a população; o outro terço fique com base na existência de 

conselhos.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. Então, fiquem os 

setecentos e quinhentos. É melhor. 

Setecentos é só por ter sido o número anterior.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Dois terços e um terço.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso. Porque, aí, o Conselho 

diz: olha, a maior parte eu atendo ao critério de população e o outro terço estou estimulando 

quem está se organizando. Porque tem de ficar clara a premiação do Conselho. Isso nos 

interessa.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tudo bem. Eu vou trazer a 

proposta.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Está bem.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  São duas variáveis que não 

se cruzam.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Encerramos aqui a questão 

da organização da Conferência? 

 

ANA LÍGIA GOMES-  Não. Tem ainda o encaminhamento do lançamento, que é 

o mais importante. Depois... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Falei organização, 

Conselheira. Estou voltando à pauta.  

Sobre a parte regimental, então, está tudo o.k.? (Pausa.) 

Bem, temos mais dois itens: definição da reunião ampliada, em abril, e o 

lançamento da Segunda Conferência.  

A reunião de abril, por sugestão da Conselheira Marlova, dado o encontro dos 

gestores municipais aqui, no início de abril, ao invés de o lançamento ser no dia 9, seria parece 

que dia 2 ou dia 3, aproveitando esse evento aqui em Brasília.  

Acho que não há muito o que discutir. O evento é marcado, é um evento 

expressivo e a Marlova conseguiu já um espaço para que o Conselho fizesse o lançamento da 

Segunda Conferência.  

 

(NÃO IDENTIFICADA - Fora  do microfone.) - E a próxima reunião do CNAS? 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Está  agendada para 9 e 10 

de abril.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Aí fica complicado, porque 

vocês vão estar aqui numa semana e voltar noutra semana...Não é razoável. Precisamos acertar 

esta questão da data. Ou se vem só para o lançamento, ou se posterga essa data da reunião 

ampliada. O motivo da reunião ampliada era fazer o lançamento, fundamentalmente. Se já temos 

essa carona, acho que não tem mais sentido a reunião ampliada aqui em Brasília.  

 

(NÃO IDENTIFICADA - Fora do microfone,. Inaudível.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Em algum momento, 

deixei claro que o lançamento estava previsto para o início de abril. Mas sobre isso posso 

conversar com ele ainda hoje.  

A proposta que faço é que não tem sentido a reunião ampliada de abril. O 

objetivo dela era o lançamento. Se o lançamento já está atrelado a outro evento, então não tem 

sentido a reunião ampliada.  

É razoável o que estou falando? 

O que podemos ver é se a data... 

Qual  a data que a Marlova ofereceu? Dia 3, ou 2? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Era dia 2 o lançamento e a 

reunião do Conselho seria 2 e 3.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A Conselheira está pensando 

alto, ou está falando? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou  falando.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Então, fale mais claro para 

ficar mais claro, Conselheira.  

Vamos fazer reunião ampliada com um encontro desse porte, de Prefeitos e tal? 

Como fica?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu ainda acho que teria de 

haver uma reunião ampliada em abril. Até porque, se não houver, se houver uma decisão, ou uma 

medida provisória inviabilizando a Conferência, essa reunião ampliada não se faria importante, 

não - ela se faria importantíssima.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira, não vamos falar 

sobre hipótese. Se houver essa decisão, o Conselho é soberano para se reunir e convocar uma 

reunião ampliada, o que for.  

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, mas deixe-me terminar.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Deixo terminar, sim. Estou só 

aparteando... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só que eu acho que essa 

reunião é muito próximo de abril. Se não víssemos a possibilidade de uma reunião ampliada em 

abril, nós inviabilizaríamos essa reunião. Porque não temos condições de convocar uma reunião 

ampliada emergencial. E a melhor condição: não estamos trabalhando sob hipóteses; estamos 

trabalhando... 

Outra coisa, se nós fizermos o lançamento da Conferência, acho que se torna 

mais importante ainda a reunião ampliada para estar fazendo as discussões com o pessoal dos 

Estados, das questões da Conferência. Porque, olhe, existem todos os Estados e eles não estão 

querendo somente que seja lançada a Conferência; estão querendo discutir, entender etc., 

porque já há Estado todo organizado só esperando esse deslanche. Estão esperando exatamente 

essa reunião de abril para saírem daqui e prepararem em seus Estados as reuniões estaduais e 
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municipais, deslanchar o processo. Então, acho que suspender a reunião ampliada de abril... 

Podemos até passar para outro semana, passar para o final do mês etc.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira, fazermos duas 

reuniões no mesmo mês! Olha, o Conselho não vai fazer outra coisa. Precisamos ter consciência 

disso. Há mil obrigações nas Comissões, temos os procedimentos da Conferência... Eu entendo a 

sua preocupação, mas, veja bem, o Conselho não pode ficar só se reunindo, senão, não vamos 

dar prosseguimento... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas, meu querido, não era só 

um lançamento numa reunião, que pode até ser uma reunião rápida, e aí fazer uma reunião 

ampliada mais para baixo do mês, e onde envolveríamos essas questões da Comissões etc.?   

Eu estou pensando alto também e não tenho isso grudado na minha cabeça.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só quero que você termine 

para os outros se posicionarem sobre esse assunto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estou dizendo. Eu acho que 

realmente os Estados... Há vários Estados que vieram me dizer: olha, só estamos esperando 

vocês para deslanchar o processo. Entendeu? Aí nós lançamos... Acho que teríamos de fazer a 

reunião ampliada para discutir o próprio lançamento das estaduais, das municipais, essas 

pendências que nós temos. Imagine como existe isso também a nível estadual e a nível 

municipal. Estar discutindo melhor o temário, essas dúvidas que sugiram aqui. Até a Marlova 

levantou: não vai ter uma reunião ampliada? Nós vamos discutir também com a ampliada. Eu 

concordei com ela - você não estava aqui nessa hora, Celecino. Várias questões aí, de temário, 

de não sei o que, disseram: olha, vamos discutir isso nessa reunião ampliada. Eu também 

concordo que vamos ter de discutir na reunião ampliada.  

A minha proposta é que fizéssemos uma reunião ampliada ainda em abril.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheiro Célio, quer falar? 

(Pausa.) 

Alguma ponderação? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Aqui, onde está a pauta, há uma proposta de 

uma reunião ampliada nos dias 3 e 4 e o lançamento no dia 2, no evento dos Prefeitos. Eu queria 

entender porque essa proposta foi descartada, ou se ela está em pauta.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. A reunião ampliada era 

prevista para 9 e 10. Não é isso? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Aqui está colocado 3 e 4. Originalmente, era 9 e 

10. Ela teria sido antecipada para 3 e 4 para ficar de uma vez só: reunião dos Prefeitos num dia e 

ampliada nos dois dias seguintes, num outro espaço físico. Não é juntar no mesmo evento. Mas 

vamos ver se há condições.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  É que ele achou que os Conselheiros iriam 

querer vir para assistir ao lançamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Claro, temos de ver 

outra coisa. A Fátima levantou a hipótese de termos uma reunião ampliada ainda no mês de abril. 

Eu digo: não, pelo amor de Deus, duas reuniões!!! A do lançamento e a outra. Estou achando... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Perto do lançamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não foi isso que você falou. 

Por isso eu estava preocupado com sua fala.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não; era porque você havia dito 

que não dava para ter reunião ampliada e eu estava preocupada com a reunião ampliada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Duas? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. Duas reuniões ampliadas 

é um absurdo. É uma reunião ampliada só. 

O que eu estava pensando, na minha cabeça você não estava querendo a 

reunião e eu estava mostrando  a necessidade de uma reunião ampliada em abril. Se for colada a 

essa, melhor ainda.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Só tem o problema do 

tempo. Nós estamos hoje no dia 14 de março. Há o feriado da Páscoa nesse meio e início de abril 

seria a reunião ampliada. Pela experiência que tivemos das reuniões passadas, os convites têm 

de ir no mínimo um mês antes. No mínimo. Nós estávamos mandando realmente com quarenta e 

cinco dias antes os convites para as reuniões. Então, existe essa questão do tempo. Não foi 

mandado nenhum convite, porque precisava essa decisão do Conselho aqui. Mas quinze dias 

para convocar uma reunião ampliada, com um feriado de Páscoa no meio, é complicado. Temos 

de avaliar isso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  E nas outras reuniões 

tivemos reclamações nesse sentido. Tínhamos mandado com um mês antes, estavam 

reclamando; imaginem agora, com quinze dias.  

Os Estados têm dificuldades orçamentárias incríveis.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma proposta. Mudar 

mais para a frente. Há uma reunião ampliada prevista da... Acho que é muito distante. Há uma 

reunião ampliada da direção da Presidência. Eu proporia transformar isso numa reunião ampliada 

do Conselho.  
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(Conversas paralelas fora do microfone.) 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Volto a insistir: o pessoal está 

esperando isso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A maior expectativa é quanto 

ao lançamento. Este está garantido.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é só o lançamento. É a 

maior expectativa, mas é o lançamento e também eles discutirem para deslancharem suas 

Conferências. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Marlova, uma 

pergunta: existe data definitiva para esse encontro de gestores lá no Rio Grande? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não, mas não vai ser mais em maio. Estamos 

pensando em fazer em julho, porque houve uma grande confusão envolvendo esse encontro.  

Os ex-gestores, pessoas que hoje nem estão mais nas Secretarias, queriam 

continuar participando do processo. E houve um entendimento da Prefeitura de Porto Alegre e de 

Belo Horizonte, a Secretária Vera e a atual Presidente da FES, que é a Ana Paula, que os ex-

gestores são ex-gestores, não representam mais. Mas eles continuam tumultuando, telefonando. 

Sei que ligaram para você pedindo para fazer uma reunião de Secretários junto com a reunião 

ampliada do CNAS e daí vieram me cobrar em Porto Alegre. Eu disse: olha, Ana Paula, não fiquei 

sabendo, o Celecino não levou isso para a reunião do Conselho em nenhum momento... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não, porque foi agora, após a 

última reunião.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O que eu sei é que o CNAS 

não vai fazer uma reunião paralela de Secretários Municipais de Assistência Social durante o 

lançamento da Conferência, porque não tem estrutura para isso.  

Quem está organizando esse encontro são seis Secretários Municipais de 

Assistência Social - Porto Alegre, Belo Horizonte, Valinhos, Campo Grande, Belém e não lembro 

o último. 

Não, a Benza não era dessa Comissão provisória. A Benza estava num 

conselho consultivo. É um outro Município. Daqui a pouco eu me lembro.  

Esses Secretários estão organizando o evento, a Confederação dos Municípios 

está apoiando, eu já disse que o Conselho tinha se disposto a apoiar, pedi para a Ana Paula, 

Presidente da SEESF, da Prefeitura de Porto Alegre, que fizesse o projeto, e eles têm uma 

reunião agora, segunda-feira, dia 17, em São Paulo, em que eles vão escrever o projeto e vão 

submeter ao  CNAS e ao Conselho onde Angra participa, que são outros dez Secretários. É o 

projeto temático, qual vai ser a discussão do encontro, e a data. Em princípio, vai ser em julho. 

Esses Secretários avaliaram que não haveria tempo para fazer uma mobilização nacional até 

maio.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso de gestores.  

Em relação ao que a Secretária Márcia me ligou, falei que não, o Conselho... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  A ex-Secretária Márcia, que hoje não trabalha 

mais na Prefeitura.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O.k. Aí, sobre a possibilidade 

participar, falei que não há nenhum entendimento, absolutamente. Agora, o Conselho precisa ser 

convidado ou instado formalmente, para ver o que pode fazer. Mas a reunião aqui  é aberta, com 

os Prefeitos, e o Conselho vai apenas participar lançando a Conferência. Não está organizando 

nada. Vai aproveitar o evento para fazer o lançamento. Fiquei aguardando um comunicado oficial 

por parte dessa Secretaria.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  O que eu queria deixar claro para você e o 

Conselho é que a ex-Secretária Márcia não faz mais parte dessa Comissão Organizadora, 

justamente porque ela se inclui nessa categoria de ex-gestora.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Perfeito.  

Por favor, Conselheira.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estava olhando aqui com o 

Moroni as datas etc. e até o cronograma que tínhamos feito das reuniões do CNAS. Há uma 

reunião em julho em Pará, para 21 e 22. Então, a minha proposta é que se faça uma reunião 

ampliada nos dias 23 e 24 de abril. Reunião ampliada e a nossa reunião: um dia e meio para a 

ampliada e meio dia para a reunião nossa.  

Em 3 e 4 seria só o lançamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O problema que estamos 

levantando, Marlova, é que, fazer reunião ampliada daqui a quinze dias, com feriado no meio... O 

pessoal tem reclamado que temos de avisar mais de um mês antes. Em função dessa reunião, a 

decisão tem de ser tomada hoje. Portanto, não podíamos ter avisado antes.  

Esse é o problema.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - No caso dos dias 23 e 24 seria menos 

problemático.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas a Marlova fez sinal 

lá dizendo que não estaria concordando com a proposta. Então, estou só esclarecendo.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho problemático fazermos o lançamento da 

Conferência fora da reunião ampliada. Então, acho que temos de suspender o lançamento da 

Conferência no dia 2.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Você acha? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu acho. O nosso público é o público da 

reunião ampliada. Acho um enorme desrespeito não fazer esse lançamento com os Conselhos. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, acho que é até uma 

forma de, no mínimo... 

 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho que temos de ponderar sobre isso. Os 

Conselhos têm um papel importantíssimo na organização da Conferência. Os Conselhos e os 

Secretários de Estados e das Capitais, que normalmente convidamos. Acho que fica muito 

complicado estarmos fazendo um evento e estarmos convidando para uma reunião ampliada 

depois. Eu não acho uma boa idéia politicamente.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Posso falar? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, senhora.  

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que o lançamento da 

Conferência pode ter vários momentos. Não aproveitar o momento da presença, Marlova, dos 

Prefeitos aqui, para fazer o lançamento, acho extremamente ruim. Por outro lado, claro que 

temos as questões dos Estados etc., mas esse lançamento é muito importante exatamente 

visando à descentralização, visando ao fortalecimento e que as Conferências comecem a vir dos 

Municípios etc.  Tudo bem.  
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Por isso que insisto na reunião ampliada. Mas, como está muito em cima, 

podemos fazer uma reunião ampliada e, num momento - por isso a minha insistência na reunião 

ampliada -, fazermos também o lançamento da Conferência junto aos nossos Pares etc. etc.  

Eu havia proposto 23 e 24. O primeiro lançamento poderia ser feito no dia 3 e 

um lançamento mais... Seria um pré-lançamento e um lançamento... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Fátima, com 

todo o respeito, não se fazem dois lançamentos.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Claro que não.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O marco político é o primeiro. 

O outro você só vai dar seqüência, só explicar... 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Mas você pode discutir os subtemas.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pode discutir os subtemas, a 

organização. Foi isso que falei.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Celecino, o que eu acho adequado, num caso 

desses, é a garantir a tua participação no encontro de Prefeitos - a tua - e, durante a tua fala, 

comentas que vai haver a Conferência, que vai ser lançada com os Conselhos e tal. Podemos até 

ter um material subsidiário para os Prefeitos explicando o que é a Conferência, qual a legislação 

que a ampara, qual o significado Político. Tu falares sobre a Conferência. Agora, lançamento da 

Conferência sem os Conselhos, acho que não dá, porque são as pessoas que vão nos ajudar a 

mobilizar depois.  

Assim, de tudo o que vimos em relação à organização da Primeira, foi quem 

segurou a peteca conosco! 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É verdade.  
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MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho que podemos garantir o teu espaço lá no 

encontro dos Prefeitos. E entre as muitas coisas que acho que o Presidente do CNAS tem para 

falar é também da Conferência. Mas aí é uma palestra... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, como temos feito em 

vários lugares.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  E acho que preparamos material para subsidiar 

qual o amparo legal etc., um folder pequeno para distribuir para os Prefeitos.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou concordando 

inteiramente. Não vou discordar, acho ótima a idéia, é isso mesmo. A minha preocupação era não 

deixar passar o encontro dos Prefeitos mas também fazer a reunião ampliada em abril.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Então, resolvido. Vamos ver 

qual a data para a ampliada.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A reunião ampliada, acho que 

poderia subir mais. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O que é subir mais? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ser antes. Dias 23 e 24 fica 

muito tarde para lançar. Vamos ver as condições. Eu manteria, até porque estava no cronograma 

inicial do CNAS, 10 e 11... 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  No final do mês. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, 16 e 17. Aí tem mais de 

um mês.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Como mais de um mês? 

Segunda-feira já será 17! 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Dias 23 e 24... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Sou contra os dias 23 e 24, porque é a semana 

do feriado de 21 de abril.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  É uma segunda-feira.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - é uma segunda-feira.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Mas as pessoas querem já viajar para outro 

lugar nesse feriado... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Depois.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Sim, mas têm de viajar de novo para vir a 

Brasília! Às vezes, as pessoas querem viajar, saem do seu lugar. É um feriadão. Acho que 

estrategicamente não é bom para o Conselho fazer reunião numa semana com feriadão.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não é estratégico. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não é bom.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, poderia fazer na semana 

anterior, porque, aí, sim, quem viesse para Brasília e quisesse depois sair para passear, poderia. 

Na semana anterior, que seria já nos dias 16 e 17. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mas, aí, o mesmo 

argumento: se é válido o argumento para após, vale para antes. Se alguém vai viajar para outro 

canto, não virá para cá.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. Há a quarta e a quinta. O 

pessoal vem para cá, aí mais um incentivo, porque têm mais um dia para ficarem e não vão voltar 

para os seus locais de trabalho na sexta-feira. Fazendo quarta e quinta, eles não vão voltar na 

sexta! Então, aumenta o feriado deles.  

Se a lógica é favorecer o feriado, nós, além de estarmos fazendo uma reunião 

importante para a assistência social nesses dias, ainda estaremos colaborando com os Município 

e etc. para... 

Ninguém vai pagar. Os Municípios não vão pagar. As pessoas que vêm pagarão 

as suas próprias passagens para o passeio.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mas quem for viajar noutra 

direção é um problema.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Celecino, aqui é o centro do 

País.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Lazer... Quem vem fazer... 

 

(Conversas  paralelas fora do microfone.) 
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheiros, vamos definir 

esta data?  

Estamos com problema em fazer nos dias 16 e 17 ou 24 e 25. Como fazemos? 

Eu fico preocupado em antecipar em função do tempo. Vamos imediatamente 

providenciar o ofício... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Faz dias 24 e 25.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Faz dias 24 e 25 e pronto! 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Dias 24 e 25 são que dias? 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Quinta e sexta-feira.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  No outro fim de semana, 

então.  

Podemos deixar essa data, 24 e 25? (Pausa.) 

Então fazemos a reunião ampliada nos dias 24 e 25 de abril, data oficial do 

lançamento da Segunda Conferência. (Pausa.) 

Isso já está havendo. Acabei de fazer isso em Fortaleza.  

Mais algum assunto sobre Segunda Conferência? (Pausa.)  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É para fechar a Segunda 

Conferência. Além do documento que vocês vão ter de fazer, eu queria fazer uma proposta: que o 

Pleno se colocasse como uma assembléia permanente: faríamos um Pleno permanente, ou seja, 

Pleno permanente é todos nós estarmos em estado de alerta para a qualquer momento sermos 

convocados para uma reunião de emergência, caso haja modificação do que aqui se decidiu, 

porque aí teremos de tirar outras decisões diferentes das que tiramos hoje. Então, vamo-nos 

colocar em estado de alerta permanente.  
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Outro segundo momento é o seguinte: encaminharmos, imediatamente, um 

documento aos Conselhos colocando a necessidade da mobilização - não sei qual o termo, o Sr. 

Secretário-Executivo poderia pensar num comunicado para todos os Conselhos etc. já falando do 

lançamento da Conferência e a necessidade de defendermos a realização dessa Conferência. 

Não precisava muitas explicações, mas, nas entrelinhas, para um bom entendedor, poucas 

palavras bastam.  

Acho que, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Eu redigi a carta ao Sr. Presidente da 

República. Vou ler e todo mundo aprova... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só um segundo. Eu fiz dois 

encaminhamentos antes desse.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Depois ele coloca em votação os 

encaminhamentos.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Está bem.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Senhor Presidente,  

O CNAS, órgão superior de deliberação colegiada, paritário entre Governo e 

Sociedade Civil, vem, respeitosamente, expor-lhe o que segue:  

1º - A Lei 8742/93, Lei Orgânica de Assistência Social, conhecida como LOAS, 

em seus arts 17 e 18 instituiu o CNAS como órgão máximo de deliberação para a política nacional 

de Assistência Social, atribuindo-lhe competências.  

2º - Entre as competências referidas acima, está (art. 18, inc. VI) a convocação 

da Conferência Nacional de Assistência Social, a cada 2 (dois) anos, com o objetivo de avaliar a 

situação da assistência social e propor as diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.  
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3º - Assim, é dispositivo e impositivo legal a realização da Conferência Nacional 

de Assistência Social. Não fossem as razões de ordem legal suficientes, exporíamos, ainda, a 

Vossa Excelência os motivos ligados ao cumprimento do art. 204 da Constituição Federal de 88, 

que institui a participação da comunidade, através das suas instâncias organizadas, no sistema 

de assistência social.  

4º - Nesse sentido, na vida democrática a participação cidadã é um imperativo 

natural. Acrescente-se a isso o fato de que os direitos de cidadania, onde se inclui a política de 

assistência social, precisam ser constantemente avaliados e não podem prescindir do controle 

social, instrumento já consagrado em nossa sociedade.  

5º - Conhecendo seu profundo comprometimento com a retomada da 

democracia em nosso País e com a construção de uma sociedade mais igual e justa, temos 

certeza de que Vossa Excelência não hesitará em colocar seu Governo a serviço de nossa 

população, pois qualquer Governo só faz sentido se ouve e incorpora as demandas cidadãs.  

Solicitamos, assim, a reiteração de seu compromisso com a prioridade à área 

social, convocando a II Conferência Nacional de Assistência Social.  

Temos certeza de que V.Exa. não teme a participação cidadã e não se 

esquivará da crítica construtiva. Somos parceiros, Senhor Presidente, na construção de um Brasil 

melhor. Não nos coloque “de um outro lado”. Vamos juntos buscar um futuro mais justo e a 

redução das desigualdades, compromisso assumido por Vossa Excelência em seu discurso de 

posse. O CNAS é órgão de governo, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social 

e, portanto, nossos compromissos são também os seus.  

Aguardando seu pronunciamento, reiteramos nossa estima e consideração.  

  Atenciosamente,  

 

 Celecino de Carvalho Filho,  

               Presidente do  CNAS 

 

Fica aí para quem quiser fazer sugestões, mudar e tal.  
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Eu queria ler. Depois, alguém senta e vê as sugestões. Já entreguei para a 

Fernanda, para Aninha lerem. Acho que é uma coisa elegante, não tem nenhum conteúdo 

agressivo, respeitando a posição do Presidente.  

(NÃO IDENTIFICADO - Fora do microfone. Inaudível.) 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Não, não tem ameaças.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Não nos coloque de um outro 

lado... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, não nos coloque de um 

outro lado.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Isto não é uma ameaça; é um pedido. Estou 

dizendo que nós somos parceiros. 

 

(Conversas paralelas fora do microfone.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Está bem colocado. Está 

tranqüilo.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acho que a forma onde começa essa frase 

onde diz não nos coloque de um outro lado ela diz: Somos parceiros, Senhor Presidente, na 

construção de um Brasil melhor... 

Nós somos parceiros. Acho que é importante que ele sinta que isso não é uma 

coisa de um Conselho de outro lado está fazendo para ameaçar o Governo.  

 

LÍGIA PINHEIRO BARBOSA -  Eu coloquei foi só a conotação. Na hora em que 

bateu... 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Acho que a nota deve dar o 

sentido de não nos coloque do outro lado, mas acho que não devemos explicitar com uma frase. 

Só isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Acha que dizemos apenas somos parceiros? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Não é isso, é só impróprio 

em termos de linguagem e colocação numa carta como essa. Na minha opinião.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A Conselheira acabou de 

dizer que está oferecendo a redação para nós analisarmos.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Sim, vocês aprimorem.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Eu sugiro que digitássemos rapidamente, 

tirássemos cópia, porque, às vezes, lendo o texto, é mais fácil.  

Marlova, achei muito bem escrita. Só não entendi bem no momento em que 

você fala que ele não tenha medo da crítica construtiva. Talvez isso aí devesse ficar embutido, 

sem ser tão explícito.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Depois nós vemos o melhor texto. Eu tenho de 

sair, porque tenho um compromisso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Você retorna à tarde? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Depende. 
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Celecino nós marcamos uma reunião dos Estados e Municípios para discutir 

algumas coisas e não sei quanto tempo isso vai levar. Em função da norma de ontem, queremos 

tomar uma posição sobre algumas coisas.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem. Se houver tempo, 

por favor, retorne.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Realmente isso é muito importante para 

deixarmos de fazer.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Claro.  

 

FERNANDA BORNHOUSEN SÁ - Celecino, eu queria dizer que, como não 

temos possibilidade de discutir essa questão da norma em função do problema da saúde da filha 

do Eliseu, vamos dissecar um pouco melhor, até para poder, a nível do Fórum que acontece no 

dia 19, agora, discutir isso com os colegas.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, e esse assunto vem 

para a pauta da próxima reunião para que possamos discutir.  

 

FERNANDA BORNHOUSEN SÁ - Com  certeza. Inclusive, provavelmente será o 

Eduardo que virá em meu lugar e quero deixá-lo informado para poder argumentar.  

Vou me sentar também com a Marlova para discutirmos também um pouco 

melhor sob a ótica dos próprios Municípios, porque a norma envolve toda a operacionalização de 

Estados e Municípios.  

Se eventualmente eu não voltar - tenho de estar no Aeroporto às quatro e meia - 

quero fazer um agradecimento aqui às palavras do Presidente e dos meus colegas Célio e 

Marlova, que me deixaram assim bastante emocionada. Até escutar isso do Célio, para mim, foi 

uma coisa que me surpreendeu bastante. Mas acho que, além da relação respeitosa e ideológica 
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que tivemos aqui, a nível do nosso Estado, eu formei uma relação de amizade com o Célio e acho 

que isso é recíproco - não é, Célio? Temos uma excelente convivência.  

E saio muito satisfeita também de todas essas missões, porque saio com o 

reconhecimento inclusive pior escrito dos nossos Conselhos, não só o de Assistência, mas os 

outros que eram vinculados à Secretaria. Tenho certeza absoluta de que procurei fazer o melhor 

possível e até peço escusas aos colegas Conselheiros se em algum momento fui um pouco 

agressiva e trouxe posições mais radicais em relação ao próprio Governo Federal. Mas acho que 

é o papel de quem representa os Estados e espero que isso possa continuar acontecendo, 

porque só se constrói assim. Ninguém pode ficar passivo nessa relação de esferas de poder.  

Foi muito agradável poder participar com vocês, nesse quase um ano em que 

fiquei aqui. Cresci muito, aprendi muito com as visões e as representações diferentes que temos 

aqui e fiz muitos amigos - acredito que todos!  

Coloco-me sempre à disposição. Depois vou deixar meu endereço e telefone 

para quem for a Florianópolis me procurar, para poder receber bem.  

Muito obrigada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Obrigada a você, Fernanda, 

mais uma vez. (Palmas.) 

Insisto em que o Conselho vai precisar continuar contando com sua 

colaboração.  

 

DEUSINA LOPES DA CRUZ -  Na fala da manhã, ainda com o Dr. Eliseu, ele 

estaria tentando vir, mas pediu que dissesse que a norma será encaminhada oficialmente e só 

deu a informação de que teria incorporado uma série de sugestões, mas, como foi combinado, 

elas seriam encaminhadas oficialmente para cá. E que também o Conselho poderia estar 

encaminhando uma série de questões que quisesse, para ele dar a resposta de uma outra 

maneira, já que ele não podia estar aqui.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Vamos prosseguir mais um 

pouco na reunião, ainda? 

Por sugestão da Conselheira Fátima, vamos colocar em votação, para que 

possamos concluir os trabalhos da parte da manhã.  

Conselheiras Mariazinha e Ana Maria.  

Conselheira Ana Maria, por gentileza... 

Tudo bem.  

Vamos colocar em votação. A Conselheira Fátima fez duas sugestões que, 

portanto, precisam ser apreciadas pelo Plenário.  

Em relação ao ofício, mandei que fosse digitado para que o lêssemos no início 

da tarde e, se for o caso, procedermos às alterações consideradas cabíveis.  

A Conselheira Fátima fez dois encaminhamentos: que este Conselho fique em 

assembléia permanente - Plenário permanente. Não há esse dispositivo regimental, pelo que me 

conste. Mas é uma sugestão com a intenção de que o Conselho fique alerta em relação à notícia 

de ontem.  

Como fazemos? Insisto: não conheço esse dispositivo regimental nesse sentido, 

mas é uma ponderação feita pela Conselheira que submeto ao Plenário.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Talvez não seja regimental, 

mas é político e necessário, eu acho, para o momento. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, estou só esclarecendo 

os Conselheiros.  

Votamos favoravelmente à sugestão da Conselheira Fátima a que a Plenária 

deste Conselho se considere em caráter permanente reunida a Plenária? (Pausa.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não pode viajar nem sair daqui 

do prédio! 
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Veja bem, a minha 

ponderação de que não consta do Regimento, porque esse é um instrumento tipo de uma 

assembléia que, em função de determinados movimentos, se faz isso. Daí a minha pergunta ao 

Plenário se se vota, ou se se discute esse assunto pelo fato de não estar no Regimento. O nosso 

Plenário deve ter um comportamento diferente do das assembléias. Daí a minha preocupação. 

Qualquer Conselheiro tem toda liberdade de propor o que acha conveniente. Está proposto e o 

Plenário vai examinar.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, parece-me 

que, em primeiro lugar, naturalmente todos os Conselheiros já estão em estado de alerta, dados 

os acontecimentos de ontem.  

A minha pergunta - e me parece que esse é o sentido do caráter permanente - é 

se o caráter permanente significa que os Conselheiros, a qualquer momento, podem ser 

convocados para uma reunião extraordinária. É isso? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas para isso não 

precisa haver votação, porque é regimental. Qualquer fato novo que atinja o objetivos e os 

procedimentos do Conselho, não só o Presidente, como os Conselheiros podem convocar a 

reunião.  

Um Conselho Plenário, paritário, deliberativo, como este, tem de ter uma postura 

sempre mais serena em relação à condução dos seus trabalhos.  

Estou só esclarecendo isso. Não estou privando, nem poderia fazê-lo, qualquer 

Conselheiro do direito de propor o que acha que deve ser proposto. Estou esclarecendo que esse 

é um procedimento típico usado nas assembléias de categorias até para mobilizar a categoria. O 

nosso Conselho, por ser de um tamanho embora grande, em termos de participação, está 

permanentemente comprometido com as causas da assistência.  

Só essa ponderação para que não fiquemos na mesma linha e amanhã não 

sejamos acusados, por uma decisão, por exemplo, desse tipo, de que estamos fazendo um 

assembleísmo em relação a uma atitude que não é definitiva.  



 

 187 de 261 

A minha obrigação, de novo, no exercício do posto, é chamar a atenção dos 

colegas em relação a esse tipo de encaminhamento.  

Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria dizer o seguinte: eu 

estou contemplada com a questão de que, se todo mundo está se sentindo e é regimental que a 

qualquer momento pode-se a qualquer momento convocar uma reunião extraordinária, que pelo 

menos então tiremos aqui a posição de que, se houver qualquer fato novo, seja convocado 

imediatamente. Para que não fiquemos assim: será, se houver qualquer fato novo. Que fique 

explícito já que poderemos, a qualquer momento, ser convocados para uma reunião 

extraordinária dentro da questão regimental, sem acrescentar nada novo.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Veja, já reforcei isso antes. 

Quer dizer, se eventualmente, vamos supor, formos comunicados por parte do Governo, 

oficialmente de que foi mantida a decisão, imediatamente o Conselho será comunicado desse 

fato e tomará a providência cabível em relação à decisão que for tomada.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Por exemplo, se a medida 

provisória for publicada alterando o dispositivo da convocação, é uma razão suficiente para a 

convocação.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A Conselheira fica satisfeita 

com esse esclarecimento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Claro.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem.  
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O segundo ponto levantado pela Conselheira é que se encaminhe um 

documento aos Conselhos Estaduais e os fóruns possíveis do nosso relacionamento sobre a 

importância da Conferência e a necessidade de que ela seja realizada.  

Como não temos um fato definitivo para dizermos que ela não vai ser realizada, 

e como vai ser feito um convite para o lançamento, neste ofício nós reforçamos toda a 

importância da necessidade de mobilização e de solicitação de colaboração por parte desses 

órgãos representativos.  

O Plenário concorda, então, com essa proposta da Conselheira Fátima? 

(Pausa.)  

Está aprovado esse segundo encaminhamento. 

Mais alguma coisa em relação à Segunda Conferência? (Pausa.) Não.  

Vamos então suspender os trabalhos e retornar às 14 horas, para esgotar a 

nossa pauta que está relativamente leve.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Só gostaria de recordar, Sr. 

Presidente, que o ponto relativo a financiamento não foi encerrado, foi suspenso, por conta da 

visita do Sr. Ministro.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não tem problema. No início 

da tarde retomaremos a pauta normalmente.  

Está suspensa a reunião.  

 

(É suspensa a reunião às 12h20min.) 

 

 

 

 

 

 



 

 189 de 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

(É reaberta a reunião às 14h 50min.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Vamos  dar início aos nossos 

trabalhos conclusivos desta reunião iniciada ontem.  

Temos alguns pontos de pauta pendentes. Mas em primeiro plano, temos uma 

minuta de ofício cujo teor foi lido no final da manhã e eu gostaria de começar já por essa minuta 

para termos uma posição oficial do Conselho, para que a Presidência possa encaminhar esse 

ofício ao Presidente da República.  

Alguma observação ou sugestão? (Pausa.) 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, tenho uma 

observação à carta como um todo, não a determinados aspectos. 

Na minha interpretação, o que ficou colocado oficialmente pelo Ministro é que o 

Governo está avaliando a realização de Conferências no período de dois em dois anos.  

Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, apesar da franqueza e sinceridade 

do Ministro, não me parece que esta seja a razão real do não desejo da realização desta 

Conferência, conforme tive oportunidade de expressar ontem, quando me dirigi ao Sr. Ministro.  

De qualquer forma, foi solicitado ao Conselho que não tomasse nenhum 

encaminhamento até a próxima reunião e a posição do Conselho foi de que se deveria 

encaminhar a convocação da Conferência tendo em vista que era sua obrigação legal e ele não 

poderia nem política, nem legalmente pecar por esta omissão.  
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No entanto, o que fica de oficial em relação à fala do Sr. Ministro é que o 

Governo está avaliando a possibilidade de não convocação, o que só pode ser feito mediante 

alteração da Lei Orgânica de Assistência Social, o que, nestas alturas dos acontecimentos, só 

pode ser feito, como falou a Conselheira Marlova, por uma medida provisória e não por projeto de 

lei ao Congresso Nacional.  

Então, a posição oficial é que o Governo está avaliando; não é que o Governo é 

contra a Conferência. Essa, pelo menos, é a minha interpretação. E a partir desta avaliação é que 

vou colocar que me parece que esta redação pressupõe que a posição oficial do Governo é 

contra, pela forma como as coisas são colocadas, chamando, em primeiro lugar, as nossas 

atribuições, que precisamos cumpri-las etc., sem fazer referência justamente ao que falei ontem, 

ao conteúdo político da Conferência, ao papel que a Conferência tem hoje para a implantação da 

Lei Orgânica e para o processo de descentralização, que justamente levantei ontem que esta 

Casa devia ter feito a partir da discussão das Conferências e não como uma necessidade política, 

senão ela ficaria justamente como está aqui colocado. Estamos lembrando ao Presidente as 

nossas atribuições legais, lembrando também que conhecemos o compromisso dele com a 

política e que, por isso, solicitamos a reiteração do compromisso com a prioridade da área social 

e convocando a Segunda Conferência.  

Em primeiro lugar, a quem cabe convocar a Conferência? Ao Sr. Presidente? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Autorizando, então. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Mas, mesmo assim, de onde 

vem a reiteração do compromisso do Presidente? Por quê? Em algum momento o Sr. Presidente 

se manifestou contra esse compromisso, apesar das dúvidas expostas pelo Sr. Ministro?  

Então, parece-me que a direção dessa carta está amarrada, embora não seja 

explícita, ao conceito de que a posição oficial expressa aqui é pela não realização ca Conferência, 

quando ainda não é.  
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E retomando o que falei ontem aqui, do ponto de vista de estratégia, que temos 

de ter uma visão, uma análise e um comportamento estratégico, parece-me que este tipo de 

redação não seja a melhor estratégia neste momento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Veja, o meu entendimento, 

Conselheiro Paulo - e não sei se é o mesmo dos demais Conselheiros - é que o Ministro 

expressou uma posição de Governo contrária à realização da Conferência, pelos fatos que expôs. 

Entretanto, à luz das ponderações que foram feitas - que ele pediu mais um prazo, que seria até 

a próxima reunião, para ver se essa seria a posição definitiva - em princípio, manifestou uma 

posição, já uma posição de Governo, no sentido da não realização. Foi isso que entendi. Está 

certo? 

Então, há ainda essa possibilidade, ele abriu essa possibilidade em função do 

que ouviu aqui, da contundência, apesar da civilidade, mas todo mundo foi veemente na defesa 

da Conferência, e o Ministro então disse que iria levar essas ponderações para ver então se 

reverteria o quadro.  

A minha compreensão é que a posição do Governo é essa, embora possa ainda 

ser reformulada.  

Por essa razão, o ofício teria sentido, porque, se o Presidente sabe ou não, 

antes do Presidente essa carta vai ser lida por alguém, que seguramente vai dizer. Olha, foi 

avisado que não haveria a Conferência e aqui está vindo o ofício tal. Quanto a isso, não há a 

menor duvida, se o Presidente não estiver realmente sabendo disso.  

Bem, eu queria discutir porque foi apresentada uma proposta e, se não é essa, 

então o que temos? Está na hora e a própria Conselheira Marlova, que redigiu, e obviamente não 

poderia ser diferente, nos deixou à vontade para que nós ajustássemos a minuta ao que foi aqui 

combinado.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Acho que deveríamos pedir para apoiar a realização 

da Segunda Conferência.  

 



 

 192 de 261 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, convocar, não, porque 

não é o Presidente quem convoca.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Acho que também fica uma 

lacuna, porque a argumentação que é feita, num primeiro momento é mais a questão legal de 

realizar a cada dois anos e em nenhum momento a carta coloca que por esse imperativo tem de 

ser realizada este ano. Talvez, então, no item 3º: assim, é dispositivo e impositivo legal a 

realização da Conferência Nacional de Assistência Social no ano de 1997. Em nenhum momento 

está dizendo em qual ano tem de ser realizada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Aqui há um jogo de palavras: 

dispositivo legal, impositivo legal, os dois... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Quando coloca que 

solicitamos, poderia ser assim: solicitamos, assim, a reiteração do seu compromisso com a 

prioridade da área social e o apoio à realização da Segunda Conferência Nacional de Assistência 

Social... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Ou apoiando a realização da 

Segunda Conferência em 97... 

Por favor, Conselheira.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que não fica clara aqui 

a questão principal que eles estão levantando - quer dizer, eles não estão levantando, mas 

sabemos que é o pano de fundo - que não é o problema de dois em dois anos. É o problema de 

avaliar - aliás, o Anoildo, ontem, deixou muito claro isso - avaliar uma coisa que ainda tem muitas 

deficiências e essas deficiências poderão ser postas à mostra e isso não seria conveniente para o 

Governo.  
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Acho que temos de colocar não a questão do medo, que ela levanta e coisa e 

tal, mas mostrar que é importante também nós estarmos avaliando os acertos que aconteceram 

nessa área, que foram muitos, não vamos citar, mas, por exemplo, a Lei Orgânica da Assistência 

Social, os Conselhos que foram criados nos Estados. Quer dizer, há várias coisas que foram 

positivas mesmo. Isso, para não parecer que só vão aflorar coisas negativas. Não sei como 

poderíamos colocar isso no corpo do texto, mas me parece que esse argumento é o pano de 

fundo para a não realização da Conferência. Assim como para nós não é o problema de ser de 

dois em dois anos, para eles também não é ser de quatro em quatro anos. É o pano de fundo e 

acho que a carta não pega isso.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Padre Virgílio.  

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - A minha preocupação é um pouco também 

nos colocarmos na posição de quem recebe essa carta.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Claro.  

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Acho que tem de ver como vai ser a 

estratégia.  

Acho que a primeira coisa é que o Ministro deveria estar sabendo dessa carta... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Claro. 

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - ... e ele mesmo deveria alertar, ou talvez 

sabermos se ele vai alertar o Presidente. Porque, de fato, o Presidente pode receber essa carta e 

não estar sabendo de nada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Seguramente, o caminho, 

Padre, é a Casa Civil, que vai entregar ao Presidente. E a Casa Civil... 
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PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Agora, acho que temos de evitar em 

qualquer parágrafo, qualquer manifestação, de nos colocarmos já na defensiva. Porque, se nos 

colocarmos já na defensiva, como se a Conferência não vai acontecer. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Já estamos admitindo.  

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Acredito que uma linha mais afirmativa, 

assim, do compromisso de todos, do conjunto de trabalhar pela área social é preferível.  

Por exemplo, eu acho que esse parágrafo final coloca-nos muito na defensiva. 

Ele não vai acrescentar nada e pode criar animosidades. Na nossa argumentação fundamental, 

nessa etapa do processo, não acrescentaria nada e pode nos criar problemas.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Pode.  

 

PADRE VIRGÍLIO LEITE UCHÔA - Só tenho essa preocupação: evitar de nos 

armarmos. Temos de romper o ciclo da violência. Não dar uma volta maior, porque cutucar leão 

com vara curta não é uma boa estratégia.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não é prudente.  

Mais alguma observação?  

Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - No último parágrafo, antes do aguardamos o 

seu pronunciamento, temos:  vamos juntos buscar um futuro mais justo e a redução das 

desigualdades. O CNAS é um órgão de Governo... Dependendo da acepção do termo governo, 

nós somos um órgão de Governo. Por outro lado, também dependendo da interpretação, coloca-

nos numa situação... Quer dizer, essa expressão somos um órgão de Governo é muito passível 

de interpretações diferenciadas. Por isso acho que é melhor precisá-la, evitar, usar, por exemplo, 
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nós somos um +órgão de poder público colegiado, ou de gestão colegiada, alguma coisa do 

gênero, que aliviaria essa expressão.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Está dito lá em cima.  

Esse parágrafo todo não está feliz, acho, para o momento. Essa coisa não nos 

coloque de um outro lado é uma posição extremamente não conciliatória para o momento. Em 

outro momento acho que caberia, mas agora acho que não ajuda.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não sei, mas acho que esse 

parágrafo poderia até ficar fora, o que não muda nem um pouco o conteúdo do ofício. Então, 

poderia perfeitamente cair fora, que não causaria mau entendimento do ofício.  

Não sei se seria possível, mas no parágrafo anterior, que começa com 

solicitamos, talvez após a Segunda Conferência Nacional de Assistência Social pudéssemos fazer 

um acréscimo colocando cujo tema é o sistema descentralizado e participativo da assistência 

social. Já coloca também o tema da Conferência e tiraria esse parágrafo temos certeza... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Eu estava pensando em algo 

como inserir isso, ou algo como, a partir do quarto parágrafo, inserir algo da essência da 

Conferência, porque só se falou genericamente.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A minha questão é exatamente 

essa: não dizemos nada do que é a Conferência, da importância... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, agora estamos 

colocando no lugar.  

Mais alguma observação?  

Eu queria sugerir que alguém fizesse uma revisão, enquanto prosseguimos, 

porque, redigir com dez pessoas, é complicado. Eu queria colher as preocupações e, a partir da 

aí, alguém redigiria.  



 

 196 de 261 

Cada um registrasse a sua preocupação, depois designaríamos um Conselheiro, 

ou pediríamos à Secretaria-Executiva para dar uma olhada final, para ganharmos tempo nas 

outras coisas.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Só emendando a sua sugestão, o que é a Conferência, o 

que compete, podemos falar de avaliação, mas é importante enfatizar o caráter propositivo da 

Conferência. Ela não é só de avaliar; é de avaliar para propor - está escrito isso na Lei. Essa 

chamada da Conferência ser um espaço de proposição dos programas, projetos, benefícios 

nesse campo da área da assistência social, política também responsável, ou estratégica no 

combate à exclusão. Dizer isso, que ela é estratégica no combate à exclusão e que ela é 

importante nesse momento propositivo.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mais alguma observação? 

Pois não, Conselheira Lair.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Acho que não está claro o documento, porque nos 

sentimos ameaçados ontem, com a vinda do Ministro aqui, de que não haveria a Conferência, 

mas, como o Paulo falou, ele não disse que não vai haver, mas provavelmente não vai haver. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É uma posição inicial.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  É, uma posição inicial. E se é competência do 

Conselho, pela Lei Orgânica, como é que depois você pede ao Presidente que convoque? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não; convocar já está 

eliminado; é apoiar.  

LAIR MOURA MALAVILA -   E o penúltimo parágrafo suprimido? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Dar uma nova redação.  
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LAIR MOURA MALAVILA -  Mas não tem de fazer referência a por que estamos 

fazendo isto aqui? Não está muito vago? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não, porque, veja bem, se 

isso vai ser entregue pelo Ministro da Previdência, ou pelo Ministro da Casa Civil, ele vai explicar 

a razão do ofício. Se o Presidente ainda não sabe, vai saber na hora em que receber a carta qual 

a razão.  

Por isso que na realidade ela deve ser decidida até um pouco ambígua: reforçar 

a intenção da Conferência, qual a sua importância, qual o seu caráter, porque, se ele não estiver 

sabendo e achar que deve ser feito, então, óbvio, só vai como reforço. Ele não está sabendo, 

então tudo bem.  

É um pouco nessa linha. É como o Padre falou, não ficar na defensiva: olha, 

estamos ameaçados, achamos que não vai haver Conferência e estamos querendo o seu apoio. 

Não. Não falamos que houve essa decisão. Estamos mostrando a importância e o caráter da 

Conferência e pedindo a ele o apoio.  

Nós, que estamos aqui dentro, vendo o que aconteceu, realmente fica... Mas lá 

tem dois sentidos. Se ele  não estiver sabendo, com a carta ficará sabendo. Senão, de qualquer 

forma ele tem um pedido de que apoie a Conferência independentemente da posição preliminar 

do Governo.  

Mais  alguma observação?  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, eu tenho um 

registro a fazer. Eu fico até de certa forma não envergonhado, mas constrangido em colocar... 

Realmente, o problema não é de vírgulas nem de parágrafos. O problema é de como essa carta 

caminha para chegar ao pedido de apoio ao Presidente da República. É de como ela começa, de 

como ela se desenvolve e de como ela conclui.  

Eu, particularmente, acho que ela deveria ter uma estrutura diferente e não um 

parágrafo aqui e um parágrafo ali. Mas uma estrutura que falasse da aprovação da LOAS, da 



 

 198 de 261 

importância que ela tem ao prever políticas específicas com um grande contingente da população 

brasileira que atualmente é excluída social e economicamente; das expectativas que foram 

criadas nos usuários quando da implantação da Lei Orgânica na melhoria da qualidade dos 

serviços, destacando os avanços obtidos com o BPC, que afinal o BPC foi implantado com todos 

os problema que ele tem, e falando também dos problemas que ele tem das insatisfações ainda 

persistentes, apesar de todos esses avanços, pela população. Depois, dos mecanismos que a 

própria LOS também prevê para implementação da política nacional e do processo de 

descentralização, dentre eles, o funcionamento dos Conselhos e a realização de conferências.  

Num outro passo, a necessidade, hoje, nos primeiros anos, de avaliação desse 

processo para que a sociedade como um todo possa propor correções de rumo e o 

aperfeiçoamento das políticas governamentais. Daí, concluir que, dentro da sua competência 

prevista na LOAS e dessa necessidade política, este Conselho está convocando a Conferência 

para discutir estes, estes e estes pontos que consideramos importantes e que para isto pedimos o 

apoio do Presidente da República.  

Do jeito que está, estamos levando ao Presidente que temos prerrogativas 

legais, como se ele não soubesse, em primeiro lugar. Gastamos três parágrafos falando da Lei 

Orgânica que instituiu o CNAS, depois a convocação, que é uma obrigação legal, depois que a 

Constituição prevê a participação da comunidade no sistema.  

Nós pretendemos o quê? Dar uma aula de Direito Constitucional ao Presidente 

da República? Pelo amor de Deus! 

Entendeu o que quero dizer, Sr. Presidente? 

E depois disso tudo fazermos referência á questão democrática, que é uma 

questão de princípio, e acho importante, e concluirmos com a Segunda Conferência, sem falar da 

LOAS, sem falar dos avanços, sem falar da importância política desta Conferência.  

Volto a dizer: as prerrogativas legais do Conselho em relação á Conferência 

devem ser citadas no final e não ser o ponto de partida para o debate.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma proposta: que o 

Paulo, então, faça a redação. 
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu acho o seguinte: está 

prejudicado. Hoje, às 15 horas, fazer uma carta como essa e se aprovar neste Plenário... O que 

temos de fazer é concordar sobre o rumo dessa carta e a Presidência elabora e encaminha.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Eu ia sugerir um pouquinho 

diferente, mas a Conselheira Fátima começou a falar.  

Conclua, Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu concluo com o seguinte: se 

não pode ser escrita hoje, aqui, às três horas da tarde, então que o Paulo faça essa proposta e 

encaminhe à Presidência. Diante dessa discussão que tivemos aqui, se todo mundo concorda 

com esses pontos que foram levantados, acho que temos de deliberar que a Presidência decida e 

encaminhe a carta.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Alguma proposta alternativa, 

Conselheiros? 

Eu pensava um pouquinho diferente: que o Conselheiro Paulo e o Padre Virgílio, 

os dois sentassem e entrassem refazer um pouco nessa linha, que é uma coisa rápida.  

Conselheiro Paulo, em função de sua sugestão e de ter já uma alternativa à 

Mesa, a minha sugestão é que você e o Padre Virgílio, por exemplo, sentassem à mesa, à parte, 

e compusessem os dois textos - a oferta de estrutura já está pronta - e logo em seguida 

discutiríamos. Se ficasse faltando alguma coisa, arremataríamos depois. Fica mais fácil.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Acho que isso não tem 

viabilidade. Nós vamos discutir orçamento e financiamento agora, sou membro da Comissão, 

preciso ficar aqui. Nós sabemos que começamos e daqui a pouco, quatro e meia, cinco horas 

vamos ter problema de quorum na reunião. E a redação acho que não é uma coisa que possa ser 

feita... Redação exige cuidados com as palavras.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O Conselheiro oferece uma 

alternativa na segunda-feira? 

O Plenário concorda com a linha e com a estrutura colocadas pelo Conselheiro 

Paulo? (Pausa.)  

A Presidência, então, discutirá com o Conselheiro e mais alguns Conselheiros 

com quem seja possível fazer contato, para que saia então um documento equilibrado e que diga 

o que foi aqui levantado.  

 

(NÃO IDENTIFICADO - Fora do microfone. Inaudível.)  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Evidente. Pronto o ofício, 

imediatamente o circularemos com os Conselheiros.  

Resolvido assim? (Pausa.)  

Ponto seguinte: concluir a questão da Comissão de Financiamento, que foi 

interrompida desde ontem.  

Desculpem, a Conselheira Ana Lígia havia levantado uma questão de ordem 

importante, que é o prosseguimento de convocação.  

Conselheiros, por gentileza, vejam, o que a Conselheira levanta é que 

precisamos, à luz disso, embora já esteja tudo programado, organizado, com a data agora 

afirmada para a convocação, se precisamos de um ato formal do Conselho convocando a 

Conferência - por exemplo, uma Resolução.  

Explica-se: em relação à Primeira Conferência, o ato convocatório foi uma 

Portaria ministerial que teve a assinatura também da Presidente do Conselho, o que até do ponto 

de vista normativo não é muito razoável, porque Portaria é um ato de Ministro. Mas, em função de 

o CNAS ser vinculado ao Ministério, resolveu-se fazer uma Portaria no ano passado assinada 

pela Presidente do CNAS e o Ministro de Estado.  

Em razão dessa situação singular, que presenciamos desde ontem, o que a 

Conselheira está questionando é o seguinte: vai haver um ato de convocação? Esse ato, em 
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sendo só do Conselho, o instrumento adequado é uma Resolução. Essa é a questão que está 

sendo colocada pela Conselheira Ana Lígia.  

Mais ainda, instituindo uma Comissão Organizadora da Conferência, o que, na 

realidade, já foi decidida na reunião passada. Mas aí é um aspecto formal, um ato constitutivo.  

Problema que a própria Conselheira reconhece: em função da decisão de 

Governo, embora ainda não definitiva, fica complicado - até repetindo as palavras dela, que 

também são minhas, nesse caso - que os Conselheiros governamentais federais possam compor 

uma posição sabendo que já há uma orientação, em princípio, contrária.  

Então, consulto o Plenário em relação aos dois aspectos: o Conselho fará um 

ato convocatório da Segunda Conferência?  

Questão para discutir e votar.  

Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Só para ajudar na discussão, veja bem, eu estava dizendo 

ao Celecino que no dia 25 nós teremos uma reunião da Comissão Organizadora da Conferência e 

aí eu discutia com ele a necessidade de criarmos a Comissão, para que ela inclusive continuasse 

as reuniões.  

Outra coisa: nós podemos até decidir fazer uma resolução só criando a 

Comissão e não convocar a Conferência. De todo jeito, se adiamos a convocação da Conferência 

para 24 e 25 de abril, na reunião ampliada, até lá não nos reunimos. Então, mesmo que você 

protele um pouco o ato convocatório, você tem de convocar para chegar lá na reunião ampliada e 

lançar a Conferência com um ato formal. Então, o espaço de decisão tinha de ser hoje. E há essa 

questão da Comissão Organizadora.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Ficou claro? Há alguma 

dúvida? (Pausa.)  

Em discussão a elaboração de uma resolução criando a Comissão Organizadora 

para a Segunda Conferência.  

Ficaria prejudicada, Conselheira, a idéia da resolução convocatória? (Pausa.) 
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ANA LÍGIA GOMES - Não. Você criaria a Comissão sem nomear os membros, 

porque você não teria membros do Governo para nomear. Só cria.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  E em outro ato, ou no mesmo 

ato fazer a convocação? 

A primeira pergunta está clara.  

 

(NÃO IDENTIFICADO - Fora  do microfone. Inaudível.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Essa decisão já é 

anterior. Só falta a formalidade. É uma questão formal.  

Acho que se poderia inclusive preparar uma resolução convocando e instituindo 

a Comissão Organizadora num ato só. Não vejo sentido em dois atos.  

Está claro? Podemos colocar em votação a elaboração de uma resolução 

convocando a Segunda Conferência Nacional de Assistência Social e instituindo a sua Comissão 

Organizadora? (Pausa.)  

GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, qual seria a data de lançamento dessa 

resolução? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A resolução é imediata. 

Prepara-se, a Presidência assina e sai publicada terça-feira ou quarta-feira.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Mas aí eu lembro aquela questão que foi levantada 

pelo colega que nós estamos sem uma posição ainda oficial mais clara do Governo. Há alguma 

coisa em princípio. Então, ao lançarmos uma resolução dessa, estaremos automaticamente 

desconhecendo essa posição.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Publicamente, oficialmente, 

acho que tem sentido... 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Estaremos desconhecendo o posicionamento que o 

Sr. Ministro trouxe à reunião.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas, de outro lado, só 

esclarecendo, já há uma decisão anterior, desde novembro, quanto à realização da Conferência. 

Só que não saiu nenhum ato formal convocando-a e instituindo a Comissão, mas existem as Atas 

registrando tudo isso. Estamos trabalhando nisso desde aquele momento.  

É absolutamente pertinente a sua colocação.  

Alguma observação sobre a ponderação do Conselheiro Gilson?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho, Conselheiro, que o 

Ministro veio aqui com uma posição inicial, mas inclusive dizendo que essa posição poderia ser 

revertida. Se até agora não veio uma posição oficial dizendo isso etc., acho que uma convocação 

geral da Conferência, indicando uma Comissão inclusive geral, sem citar nomes etc. não vai, de 

forma nenhuma, ferir qualquer princípio com relação ao Governo. Não há também nada por 

escrito, do Governo, se contrapondo a isso. E existia uma decisão anterior e em várias reuniões 

tiradas por este Conselho sobre a convocação. Senão, às vezes vamos de encontro... Quer dizer, 

pintou no horizonte qualquer coisa, as decisões do Conselho... Já começamos a rever nossas 

decisões. Até prova em contrário, nós somos inocentes. Até prova em contrário, vai acontecer a 

Conferência. Senão, estaríamos aqui um monte de bobos discutindo a Conferência, temário, 

resoluções e outros encaminhamentos que passamos a manhã toda fazendo.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Conselheira, acho que com sua exposição você deu 

uma luz sobre talvez uma forma viável, então, para essa resolução. Já que há uma decisão 

anterior, do ano passado, do Conselho, acho que deveria inclusive ser citada essa decisão na 
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resolução, chamar a reunião etc., amarrar alguma coisa anterior ao posicionamento do Ministro. 

O ideal seria que nós tivéssemos essas resoluções anteriores. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Estamos conversando aqui 

paralelamente sobre uma alternativa, porque a sua preocupação é mais do que pertinente. 

Ontem, nós decidimos aqui evitar o confronto politicamente. Se sai uma resolução publicada na 

terça-feira, o Conselho convocando a Conferência, o recado público é claro: o Conselho vai peitar 

o que foi aqui anunciado. Está bem claro isso. Acho que para o momento não é bom, não ajuda.  

A outra alternativa que estávamos discutindo seria que se baixasse uma 

resolução citando inclusive - esse ponto é importante - a reunião de novembro e instituindo a 

Comissão Organizadora para a Conferência.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu ainda acrescentaria, Presidente, mais um 

detalhe nessa resolução: que as Conferências Estaduais, pela Lei, não dependem do CNAS. 

Dependem? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Depende da convocação da nacional. Mas, ao 

fazermos isso, estamos abrindo a possibilidade de os Estados também fazerem as deles. Nada 

impede que façam.  

Acho que esse é um ponto que talvez merecesse ser referido também nesse 

texto, já que a Lei abre essa possibilidade de eles terem suas Conferências.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mas normalmente a 

Conferência estadual tem a ver com a nacional. Quando há o chamamento da nacional, eles se 

organizam... 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Essa era uma dúvida que eu tinha. Se não houver a 

nacional pode haver as estaduais e as municipais? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isoladamente, pode.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Então.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Já aconteceu isso na área da saúde.  

 

(NÃO IDENTIFICADO - Fora do microfone.) - A nacional é que depende das 

demais.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Sim, mas, independente disso, acho que essa é 

uma brecha que até nós não poderíamos evitar, nem deveríamos.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Claro.  

Muito bem, o que se está levantando é se inclui nessa resolução a convocatório 

da Segunda Conferência, ou se só se institui a Comissão Organizadora. Aliás, se se formaliza, 

porque, na verdade, essa Comissão já foi instituída na reunião anterior. Já houve até reunião da 

Comissão. Só não saiu resolução formalizando, mas está na Ata. Tanto é, que já houve reunião 

da Comissão. É só questão do ato formal.  

A preocupação da Conselheira Ana Lígia, pelo que estou entendendo, é que, em 

função desse lançamento no dia 24 de abril, até lá tem de existir um ato formal do Conselho 

dizendo que está lançando a Conferência. Embora haja a decisão interna registrada em Ata 

desde novembro e tal, na prática não há um ato formal nesse sentido. Daí a preocupação da 

Conselheira.  

Dado o acontecido de ontem, então, como fazemos? 

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Estou um pouquinho confusa.  
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O Ministro participou aqui ontem - ele não comunicou por escrito, mas só a 

presença do Ministro é muito mais e está constando em Ata que ele veio dar um recado 

pessoalmente; mais formal do que isso, é impossível. E o que aconteceu? Mediante a 

insatisfação dos presentes, ele prometeu rever essa posição. Quer dizer, na medida em que ele 

prometeu rever, já fez uma colocação. Ele estava dizendo que não ia haver, mas que ia rever 

essa posição. Não é isso? Aí mandamos uma carta dessa, que não queremos que seja assim 

agressiva, e ao mesmo tempo fazemos uma resolução. Quer dizer, estamos sendo contraditórios. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Moroni, por favor.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Acho que temos de pensar 

também a nível político, não fechar nenhum canal de negociação.  

Uma resolução convocando a Conferência, para mim estaria descartada neste 

momento, até porque a Primeira Conferência foi convocada por Portaria. Seria nós irmos para o 

confronto direto. Então, acho que isso de convocar a Conferência é complicado.  

Também, se sair na semana que vem uma resolução criando a Comissão, vai 

criar embaraço político. Também vai.  

A questão da Comissão vai ter maiores problemas mais perto do lançamento. 

Até o lançamento acho que teríamos de ter formalizado. Se pudéssemos pensar até o dia 15 de 

abril, 17 de abril, talvez... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Moroni, uma coisa - 

desculpe. Por exemplo, em função disso tudo, que tal um ato assinado no dia do lançamento? 

Politicamente, até lá as coisas já desanuviaram, já conseguimos demover e tal. Então, um ato no 

dia do lançamento. Assina-se a resolução no dia do lançamento. Fica uma coisa até politicamente 

mais forte, inclusive.  

Veja bem, se a outra imprensa não divulgar, no dia seguinte vai estar no Diário 

Oficial pelo menos, porque haverá a resolução. Isso me ocorreu agora. Já que nada está parado, 
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tudo vai prosseguir normalmente porque a decisão é de novembro. Evita-se a provocação - ou o 

entendimento de provocação, que não é isso que se colocou aqui... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O ato de lançamento seria 

esse.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  No ato do lançamento a 

Presidência assinando a resolução convocando a Conferência! 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Só é necessária a formalização da Comissão 

Organizadora, que já está trabalhando. Não? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não. Essa está trabalhando 

normalmente. Não tem nenhum problema, ela não sofreu nenhum impedimento. Percebe? 

Se na essência não vai alterar nada, temos aí uma forma de resolver a questão. 

Um ato formal, se todos concordam, a resolução seria assinada no dia do lançamento da 

Conferência.  

 

ANA LÍGIA GOMES - (Fora do microfone. Inaudível.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, sim. Veja bem, o 

Governo participou. Não totalmente, mas participou. Como não há nenhuma proibição, nenhuma 

ordem em contrário, vamos prosseguir normalmente, a Presidência envolvida inteiramente, 

dedicada... Há Estados, há Municípios.  

Fica bem assim, Conselheiros? Acham que atende ao fundamental, sem criar 

nenhuma dificuldade adicional para este momento? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu teria mais um adendo na 

questão da Comissão: como a Secretaria-Executiva tem de assinar a respeito da Conferência, por 
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exemplo, algum tipo de convênio, alguma coisa, ela teria de estar na Comissão. Na Primeira 

Conferência, havia um representante da Secretaria-Executiva para poder assinar. Talvez, se 

pudéssemos colocar, sem direito a voto, para não alterar a paridade... Mas teria de constar, se 

não depois vai haver impedimentos administrativos.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Só uma observação: o Secretário-Executivo não vai 

votar... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É isso. Mas é um órgão 

integrante do processo e, portanto, indispensável. Vale o registro para ficar claro. Obviamente, 

não pode votar, mas é o órgão executor do Conselho, portanto, tem de participar.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Enquanto a discussão estava 

sendo feita, eu estava aqui pensando: na realidade, essa resolução não foi publicada antes, 

apesar de ser uma decisão informal do Conselho, por uma decisão ou outra, de encaminhamento. 

Decidiu-se fazer a convocação junto com o lançamento, mas, na realidade, a obrigação deste 

Conselho era, na medida em que aprovou em reunião anterior, a convocação da Conferência, 

imediatamente ter publicado. Isso não foi feito.  

Eu só gostaria de registrar que, diante da fala oficial do Ministro perante o 

Conselho, e também porque compreendo que isso tem de ser uma questão encaminhada cm a 

concordância de todos os Conselheiros, governamentais e não-governamentais, não uma 

questão a ser decidida no voto, este é um sinal - que fique registrado - de boa vontade do 

Conselho para com a necessidade de negociação e convencimento político dos setores 

governamentais, que consideram que não deve ser realizada a Conferência. Falo apenas no 

sentido de reafirmar isso: que o Conselho não fez a resolução naquele período por uma questão 

também política de fazer a resolução num momento seguinte, neste instante está dizendo que a 

resolução apenas será assinada e encaminhada à publicação no Diário Oficial posteriormente. Ou 

seja, na prática, apesar de que estávamos dando todos os encaminhamentos políticos e 

administrativos necessários que não envolvam uma manifestação legal do Conselho, esses 
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encaminhamentos continuam sendo dados, mas justamente o Conselho não está fazendo essa 

manifestação legal esperando um posição final do Governo em relação à Conferência, um 

posição que deve ser expressa através da mudança de legislação e não de encaminhamento de 

oposição aqui neste Conselho, que não deve ser realizada, lembrando que é uma obrigação legal 

a convocação da Conferência, caso não haja nenhuma alteração na Lei Orgânica da Assistência 

Social. E que isso seja transmitido nesses termos ao Sr. Ministro - da nossa tentativa de 

encontrar um bom termo para a realização da Conferência.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O.k. Acho que o Conselho, 

desde um momento grave como esse, desde ontem, vem demonstrando absoluta serenidade na 

condução dos trabalhos. É mais uma prova de que... E não foi publicada a resolução ainda no 

ano passado por se tentar adotar o mesmo procedimento da anterior. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Ainda não havia o temário.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Ainda não havia algumas 

definições porque estava ainda muito distante, era novembro do ano passado e estávamos 

aguardando um acerto final para também sair via portaria com as assinaturas conjuntas do 

Ministro e do Presidente do Conselho. Foi só por essa razão. E, em função dos acontecimentos, 

estamos na situação atual.  

Ficamos decididos então o que foi aqui conversado? (Pausa.)  

Podemos passar para o item seguinte? 

Vamos concluir então a apresentação da Comissão de Financiamento.  

Eu pediria objetividade nos assuntos seguintes, porque o tempo está correndo e 

estamos com o quorum mínimo.  

Quero a chave da porta para que ninguém saia!... 

Comissão de Financiamento, o que falta apresentar? 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Primeiro, há um documento, 

que nos foi entregue somente ontem, pela SOF,  por isso não estava no conjunto dos 

documentos.  

Poderíamos apresentar o documento da SOF, que é essa que está aí, 

basicamente já com os vetos.  

Ontem, quando nós levantamos na transparência aqueles números 

apresentados a nós pela Secretaria de Assistência Social, a Coordenação de Financiamento e 

Orçamento do Conselho tinha feito um levantamento similar. Então, não havia grandes 

divergências com relação a ela. E nós achamos que ele estava com uma apresentação razoável 

e, portanto, poderia ser encaminhado da forma como fora apresentado pela Secretaria de 

Assistência Social. Agora, ele ainda não tinha sofrido as mudanças dos vetos governamentais. 

Segundo o Anoildo, da SOF, nos disse ontem, esse já sofreu os vetos, que foram muito 

pequenos. A mudança mais substancial foi naquela questão de que eu já havia falado, dos 400 

mil, que não significa nem a cobertura para os benefícios de prestação continuada aos que já 

estão sendo, para 380 mil. E houve uma diminuição também no total. Na última página vocês 

podem ter mais clareza: apoio à criança carente, inclusive já com a dotação orçamentária de 97 e 

a execução em 97; apoio ao cidadão e à família do deficiente a mesma coisa, e apoio à pessoa 

idoso, assim por diante. E no final, na última página, está 900 milhões, 410 mil reais. Houve uma 

diminuição para 893 milhões, 637 mil reais, dos quais disponíveis temos 604 milhões, 869 mil. 

Isso nos preocupa, porque da outra vez aconteceu a mesma coisa, havia sido votado 896 

milhões, mais ou menos, e ficaram disponíveis apenas quinhentos e poucos milhões. A 

disponibilidade, aqui, já está para 604 milhões, 869 mil.  

Isso é o que vai ser colocado no Diário Oficial, segundo a SOF, por conta de que 

o veto presidencial, no caso, ainda não foi também concretizado. Ele acha que vai haver um veto 

de 60% sobre todas as áreas, inclusive também sobre a área social. E ele diz o seguinte: que, 

como eles tinham estabelecido para 97 já começariam a tirar, a partir das não-prioridades, as que 

estariam mais ameaçadas seriam as ações sociais comunitárias no enfrentamento à pobreza e 

assistência às famílias carentes no enfrentamento à pobreza.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -   Montantes tão 

insignificantes. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Isso acabaria. E os outros 

também seriam atingidos e vai ser um corte de 60%.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira, quero só reiterar 

uma informação sua, para ficar claro. O Coordenação da Coordenação Financeira chama-nos à 

atenção para que esse valor praticamente bate com o valor que foi mandado pela Presidência da 

República ao Congresso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É como estou dizendo: foi uma 

diminuição muito pequena... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Estou só reforçando o que 

você disse. Ou seja, que é possível que o veto atinja esse valor que está aqui.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Exatamente.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não se tem isso ainda. É só 

para ficar claro. Você está falando de tudo e de repente o Conselheiro não fixa. É possível, e 

muito provável, que o valor que venha a ser publicado no Diário Oficial seja razoavelmente inferior 

ao que está aqui, neste anexo.  

Só mais um parêntese para o Conselheiro Gilson.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu queria um pequeno esclarecimento.  

Estou vendo que na última página aí a fonte mais importante do Fundo Nacional 

de Assistência Social é a fonte 153. Por acaso o Presidente sabe qual é essa fonte? Porque eu 
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sei que a 100 é recurso do Tesouro e a 199 é o FEF - Fundo de Estabilização Fiscal. Agora, a 

153 não estou me lembrando qual é.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Quando eu vejo só um eu sei 

de pronto. Quando vejo todas, me embaralho.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - É a mais importante... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Inclusive é. Porque a maior 

parte deles está no 153.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - O dinheiro todo do Fundo vem da fonte 153. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Responderei rapidamente. 

Deixe-me voltar a minha fita aqui. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Uma outra dúvida, a respeito desse quadro: as 

duas primeiras colunas referem-se ao ano de 95 e 96, orçamento realizado, e elas foram 

colocadas aí para que se faça uma comparação... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Com 97, exatamente.  

CÉLIO VANDERLEI MORAES - No entanto, essa comparação só é possível se 

houver uma correção monetária. Mesmo não tendo uma inflação galopante, como tínhamos 

noutros tempos, ainda assim pode significar esta diferença que, em alguns casos, aqui, é de 5, 

3% de 96 para 97. Se corrigido, podemos ver que nesses valores não há acréscimo ou até, em 

alguns casos, há um pequeno decréscimo.  

Então, é preciso que fique claro, marcado na tabela se houve ou não essa 

correção monetária.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Pelo que foi levantado, 

exatamente, o acréscimo era baseado na correção monetária e também em alguns aumentos de 

meta - não aumento de metas, aumento de per capita. Mas o aumento não foi significante, 

mesmo porque, se nós considerarmos o quadro final  - por isso me reportei ao quadro final -, os 

números aqui colocados são: realizados, por exemplo, em 96, 576 e disponível, até agora, 

604.869. Quer dizer, sem o corte, ainda, coo muito bem lembraram o Presidente e o Enéas.  

Então, eu acho que aquelas preocupações nossas, com relação ao orçamento, 

em termos de dificuldades orçamentárias que teremos este ano, estão balizadas.  E também que, 

de alguma forma, tentemos inviabilizar vetos na área da assistência social. 

Outra questão que eu também levantei, e que depois a Fernanda também 

mencionou, apesar de ela não estar hoje aqui,  não sei se vocês se lembram, ontem, que houve 

uma sobra de cinco milhões e poucos reais - não sei se chamam de sobras; o nome não é bem 

sobras. E a assistência social teve tão pouco recurso, que era significativo e a SAS havia 

levantado que não tinha havido possibilidade porque eram emendas parlamentares e as 

entidades não poderiam utilizar esses recursos.  

Ele levantou o seguinte: que a SAS poderia ter feito um projeto utilizando esses 

recursos em outras áreas da assistência social, mandado ao Congresso e, se o Congresso 

aprovasse, poderia ser utilizado. Se a SAS não fez isso, na realidade merece uma crítica por ter 

deixado uma quantia de dinheiro sem aplicação. Mesmo que fossem de emendas de 

parlamentares, são recursos da assistência social. E se esses recursos poderiam ser transferidos, 

não para outra rubrica, mas para outros projetos etc., desde que passasse pelo Congresso 

Nacional - e poderia passar rapidamente, em caráter de urgência - a critica procede.  

Em termos gerais, acho que todo mundo recebeu. Infelizmente, só recebemos 

ontem, no final da tarde, e não tivemos condições de fazer uma análise maior, a não ser ver 

essas duas questões: que o aumento de 95, que não existia ainda o benefício de prestação 

continuada, para 96, que já tinha esse benefício, e 97, portanto, para esses dois anos, já com o 

benefício de prestação continuada, que eleva bastante o Fundo... Nós vimos isso: se de 

quinhentos e poucos 380 estão colocados no benefício de prestação continuada, é um número 
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bastante significativo. Então, o que sobre para criança, idoso, portadores de deficiências e os 

outros projetos é realmente insignificante.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheiro Paulo.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria de retomar um 

pouco algumas preocupações que haviam sido levantadas ontem, dentro dessa questão da 

assistência social, que não se encerram no problema do orçamento e do Fundo Nacional de 

Assistência Social.  

Antes disso, eu queria registrar, no entanto, uma preocupação minha, que não 

registrei ontem.  

A Lei Orgânica da Assistência Social fala da aprovação dos recursos da 

assistência social e não do Fundo. E nem todos os recursos da assistência social estão dentro do 

Fundo.  

É uma preocupação que devemos ter em mente, pelo menos, dadas as 

dificuldades até mesmo de trabalhar com os recursos do Fundo, ao meu ver, pelo menos nos 

últimos tempos, em virtude das resistências mesmo da Secretaria, tanto é que estamos com esse 

problema de não ter recebido oficialmente a execução do Fundo, mas, tão logo esses problemas 

sejam sanados, devemos começar a ter essa perspectiva de tentar identificar os recursos em 

outras áreas do Governo que também envolvem a assistência social. E isso não é fácil. Não é 

questão de identificação de rubricas; é uma identificação até conceitual -  que ações são da 

assistência social; que rubricas financiam essas ações etc. - e não simplesmente puxar uma 

tabela do SIAFI com qualquer classificação orçamentária que seja.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só para acrescentar que a 

própria SOF não tem esses dados.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Não tem porque eles 

trabalham com as classificações e não com os conceitos de políticas. E evidencia realmente que 

nós é que vamos ter de fazer esse trabalho.  

O segundo ponto é referente ao problema do relatório trimestral e anual de 

execução do Fundo, que deve ser encaminhado oficialmente.  

Eu levantei isso como problema ontem, na reunião, e gostaria de propor o 

encaminhamento no sentido de que seja solicitado oficialmente à SAS o fornecimento dessas 

informações, mais uma vez - não sei exatamente quantas vezes isso foi feito ou se chegou a ser 

feito especificamente, porque temos solicitado uma série de informações que não têm sido 

fornecidas - porque realmente me preocupa aquele aspecto a que me referi ontem, da 

responsabilidade legal que os Conselheiros têm com respeito a essa prestação de contas.  

Parece-me que nós deveríamos dar um prazo à SAS para receber oficialmente, 

fazer as gestões para que seja fornecido, mas, caso esse prazo se encerre e esses dados não 

cheguem oficialmente ao Conselho, acho que temos publicar um parecer no Diário Oficial que 

esses dados não estão sendo fornecidos.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Veja bem, a Secretaria já 

possibilitou duas reuniões lá dentro da própria Secretaria, dentro do próprio Fundo - não é 

verdade? Estou entendendo que não há dificuldades. É questão agora de a Comissão de 

Financiamento dizer exatamente qual é a necessidade... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Fazer um calendário junto com 

a SAS.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Fazer um calendário e 

resolver.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - O problema é que essas 

tabelas fornecidas pelo Fundo nas reuniões não são a posição oficial da Secretaria. Não são. Nós 
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não podemos publicar no Diário Oficial um parecer sobre essas tabelas. É a minha opinião. Não 

sei se... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Por quê? Mas não foram 

obtidas junto ao Fundo na própria Secretaria? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - A Secretaria pegou essa 

tabela e nos passou. Se publicarmos um parecer no Diário Oficial, nada nos assegura 

juridicamente que a Secretaria não vai contestar esses dados.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ela passou oficialmente para o 

Conselho.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não, espera aí.  

Tudo bem, Conselheiro Paulo, eu respeito as suas colocações, que têm 

fundamento, mas veja bem, um documento recebido numa reunião, dentro do próprio órgão, 

depois ser dito que esse documento não é oficial, fica complicado - não fica? - para quem alegar.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Mesmo o órgão dizendo que 

está encaminhando esse documento oficialmente, trimestralmente, não está.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não, não. Aí é outra coisa.  

Digo o seguinte: você vai ao órgão com várias pessoas, recebe um documento. 

Meu Deus do céu! Se esse documento não é oficial... Eu arriscaria assinar um documento desse 

para o Diário Oficial com toda a humildade. Se contestar, aí vai outro parecer dizendo que aquele 

documento foi recebido em reunião tal e tal. Seguramente, não vai ser o Conselho que vai ficar 

desmoralizado. Entendeu? 
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Acho que o ideal é mandar via ofício, periodicamente, mas um documento que é 

recebido em reunião, dentro do próprio órgão, em reunião coletiva, é muito forte não assumir esse 

documento.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tenho uma proposta: que 

peçamos que o documento, quando for entregue à Comissão, venha com um oficio entregando.  

Agora, veja, como não sabíamos que a Secretaria ia nos entregar essa tabela, e 

achávamos importante, a Coordenação de Financiamento do CNAS, através do Enéas, fez um 

exaustivo trabalho e os dados bateram exatamente iguais. Tanto é, que aproveitamos já o 

formato de tabelinha feito pela SAS etc. Mas os dados que levantamos não eram só os dados da 

SAS. Foram os dados que nós colhemos fruto do trabalho do CNAS. Então, não tem como 

desconfiar. E depois, os dados entregues pela SOF são inteiramente iguais.  

Acho que, se existe essa perspectiva de que a SAS possa vir questionar sobre 

os dados, por isso pedimos que seja encaminhado oficialmente. Acho que em dois minutos batem 

um ofício para encaminhar.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Bem, se a Presidência 

entende assim, acho que a Comissão de Financiamento pode fazer um parecer escrito sobre 

isso, para essas tabelas serem publicadas no Diário Oficial, se é esse o entendimento que vai ser 

adotado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas acho que isso só 

resolve uma parte do problema, porque quando não houver reunião, o documento precisa vir. Eu 

defendo a vinda sistemática.  

Só fiz um aparte em relação àquilo que foi recebido numa reunião, porque acho 

demasiado não considerar isso como um documento oficial. Na minha opinião. Mas a 

documentação deve vir sistematicamente, para que a Comissão receba isso.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em relação ao Orçamento de 

97, acho que seria melhor analisá-lo quando realmente for publicado, porque aí temos os dados 

mais acertados, fechados e seguros, para que não fiquemos... Por mais fidedignos que sejam 

essas informações, a coluna do disponível relativo a 97, como falou o Coordenador da Comissão, 

se refere ao contingenciamento já registrado na SIAFI em relação à autorização de gasto do 

Congresso Nacional, mas não inclui os possíveis vetos do Presidente da República quando da 

publicação do suplemento, que, do ponto de vista legal, teria de ter sido publicado ontem ou hoje, 

se não me engano, porque tem até 15 dias para publicar o QDB... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Parece que o prazo é hoje.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - ... e o texto da Lei foi 

sancionado no dia 27 e publicado no Diário Oficial do dia 28 de fevereiro.  

Então, em relação ao Orçamento de 96, aos gastos realizados, apesar da 

riqueza das tabelas trazidas pelo Conselheiro da SOF, acho que temos de caminhar no sentido 

de apresentar tabelas desagregando determinadas informações para dar maior clareza. Os 

Conselheiros, aqui, ficam um pouco confusos quando, por exemplo, começamos a trabalhar 

capital, custeio, por fonte, tudo agregando para cima. Às vezes, precisamos ter uma visão melhor, 

realmente, relativa aos itens de gastos.  

Mas a tabela apresentada pela SAS, aquela que foi apresentada ontem pela 

Coordenadora - este quadro que está no pacote da reunião do  CNAS - evidencia, a meu ver, 

problemas de execução do Fundo, e alguns méritos também da Secretaria, que eu gostaria de 

registrar, apesar de não termos feito o parecer oficial.  

O primeiro deles é que é um mérito da Secretaria o fato de ter conseguido 

empenhar 99% da disponibilidade orçamentária dos recursos do Fundo. Isso significa que, dos 

recursos não contingenciados... É uma taxa de empenho realmente muito acima da média de 

outros órgãos. O Presidente, que tem maior experiência da Administração Pública, sabe disso. 

Conseguir empenhar 99% de todos os recursos orçamentários, realmente exige um esforço do 

gestor do Fundo muito grande.  
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Mas alguns outros dados também ficam em evidência. 

Primeiro, que a disponibilidade é consideravelmente menor do que o orçamento. 

Ou seja, o contingenciamento, que permaneceu até o final do ano, diminuiu os recursos do 

Fundo, dos 876 milhões e 800 mil reais aprovados, entre os recursos da Lei Orçamentária de 96 e 

do PL 160 - não tenho o número da Lei de memória - aquele crédito extraordinário aprovado no 

final de 95, para uma disponibilidade de 587 milhões, o que daria uma diferença de quase 300 

milhões de reais de contingenciamento em relação à autorização  orçamentária, que a Secretaria 

não conseguiu descontingenciar.  

O segundo aspecto diz respeito a que esse recurso... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só para clarear, Conselheiro, 

para que todos entendam: de um orçamento de 876 só se gastou... 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Só se pôde... Não se 

gastou... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) - Não se gastos, que se teve 

condições de gastar, 587.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - No contingenciamento, o 

sistema bloqueia o empenho, que é a autorização do pagamento. Então, esse empenho não pode 

ser registrado. Trezentos milhões, oitocentos e setenta e seis mil. 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Trinta e poucos por cento.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Quase 40%.  

Bem, mas mesmo desses recursos apenas 456 milhões foram liquidados. Esse 

foi o total disponibilizado financeiramente para a Secretaria, que corresponde a 78,47% do 

disponível, mas que corresponde a um pouco mais de 50% da previsão orçamentária.  
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Então, no final das contas, até o mês de dezembro só foram disponibilizados 

financeiramente para a Secretaria cerca de 50% dos recursos previstos para o Fundo Nacional de 

Assistência Social. Porque a diferença de 125 milhões, que está na coluna a liquidar é justamente 

os restos a pagar, que existe o compromisso de ser pago, realmente, no início deste ano, mas 

que não foi liberado financeiramente e dos quais cerca de 10 milhões de reais referem-se ao 

pagamento de serviços assistenciais, que são os três primeiros itens: apoio à criança carente, 

apoio à pessoa idosa e apoio ao cidadão portador de deficiência. Daí, cerca de 10 milhões de 

reais.  

Agora, eu gostaria de lembrar, segundo aquelas continhas que fiz ontem, que 

deixamos - quer dizer, deixamos... o órgão gestor do Fundo deixou - de pagar, de liquidar 

financeiramente próximo de 10 milhões, referentes a serviços assistenciais. Mas, volto a bater na 

mesma tecla de ontem, liquidou financeiramente 6 milhões e 700 mil reais para repasses a 

Prefeituras ou diretamente a entidades, dos quais 5 milhões 152 mil apenas para construção, ou 

seja, investimento, equipamentos, enquanto deixou de liberar esse financeiro para serviços 

assistenciais.  

Este é um registro importante que remonta àquela nossa preocupação do ano 

passado, quando tomamos a decisão aqui, que não foi regulamentada, e não seguida pela 

Secretaria, de que essa liberação do financeiro para essas ações das emendas parlamentares 

seriam aplicadas apenas os recursos em casos considerados suficientes, os recursos liberados 

para serviços assistenciais.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Quando você fala 

diretamente para as entidades, refere-se àqueles carimbados! 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - É o seguinte: as emendas 

parlamentares, o que fazem? Elas destinam recursos diretamente ou para Prefeituras, ou para 

entidades, independente do plano, independente da distribuição de recursos entre os Estados. 

Vai carimbando. Cada Secretaria executa ou não. Cabe ao Congresso aprovar o orçamento, mas, 
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se não há lei autorizativa, cabe à Secretaria ou ao órgão que executa definir as prioridades de 

execução face às disponibilidades financeiras.  

Qual foi a decisão do Conselho, na reunião de março ou de abril do ano 

passado - não me recordo bem, foi a primeira reunião dos novos Conselheiros... Abril. A decisão 

do Conselho foi que a liberação financeira dos recursos destinados a essas emendas apenas 

seria feita após satisfeitas as necessidades das ações de enfrentamento da pobreza e de 

manutenção da  rede assistencial.  

Estou chamando à atenção aqui que essas ações ficaram registradas como 

restos a pagar em quase 10 milhões de reais, enquanto que outras ações, incluindo a realização 

de obras por entidades... O Prefeito recebe o dinheiro e só repassa para a entidade, e na maioria 

dos casos as Prefeituras sequer têm um plano de assistência social, ou foi feito de forma 

apressada. Aí a questão é: é colocado para a Prefeitura se ela quer receber o dinheiro. Aí a 

Prefeitura viabiliza um plano com aquela ação incluída. Não é colocado para a Prefeitura se ela 

quer receber o dinheiro e pergunta-se qual a prioridade. Com certeza, a Prefeitura teria outras a 

indicar que não aqueles recursos que só podem ser aplicados daquela forma.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Eu queria fazer um comentário a respeito dessa 

questão de emendas parlamentares. Por isso que perguntei o que significa essa fonte 153. 

Porque os Parlamentares só podem mexer em recursos que tenham a possibilidade de ser 

alterados. Eles não podem emendar qualquer tipo de recurso ou de verba. Por exemplo, eles não 

podem mexer em recursos de pessoal. É uma disposição constitucional, inclusive. Eles não 

podem alterar.  

Então, era muito importante sabermos realmente quais são os significados 

dessas fontes, porque, pelo que o Conselheiro Paulo está dizendo, parece que eles só mexeram 

em 5 milhões.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Não; eles mexeram em mais. 

Mas, o que eu estou dizendo... 
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GILSON ASSIS DAYRELL - Mas o que foi aprovado foram 5 milhões. É isso que 

você está dizendo? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Cinco foram aprovados em construções. 

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Mas ele deu um outro dado ali de que os 

Parlamentares... 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Havia um PL de 17 milhões, 

que os Parlamentares tiraram todinho, que era para o Brasil Criança Cidadã, e só colocaram para 

obras. Desses 17 milhões, a SAS executou 5 milhões e 152 mil. Fora outros.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Quer dizer que os Parlamentares mexeram em 17 

milhões. Na realidade, os recursos são de oitocentos e tantos milhões. Então, há muita coisa aqui 

em que eles não podem mexer. Isso é preciso ficar muito claro. Porque, em orçamento, você não 

pode ficar jogando dinheiro para lá e para cá assim, ao bel-prazer. Há uma limitação enorme 

nessa questão. Por isso que perguntei a fonte. O Presidente poderia dizer, porque aí teríamos 

condições de fazer um exame um pouco mais interessante.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Acompanhando a última folha 

do mapa: fontes sem recursos ordinários. Recursos ordinários são impostos diretos, Imposto de 

Renda, IPI.  Fontes sem. A fonte 122, renda líquida de concurso de prognóstico; 139, alienação 

de bens apreendidos - parte desse recurso vem para a seguridade social... 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Os descaminhos, os 

contrabandos. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso.  
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Agora, as três fontes mais importantes: a 151, contribuição social sobre o lucro 

das pessoas jurídicas; 153, COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -; 

e a 154, contribuição dos empregados e empregadores, folha de salário. (Pausa.) 

Só para mostrar para conhecermos logo todas.  

A 199, recursos do Fundo Social de Emergência. (Pausa.) 

(Conversas paralelas fora do microfone. ) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Tudo bem, sem problema.  

E 292, que pode ser também 192, saldo do exercício anterior. Vejam que há 5 

milhões que não foram gastos, que estão aí na fonte 292.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - A informação que o Anoildo 

me deu ontem é que esse saldo de exercício anterior na realidade se refere a 95. Porque o saldo 

de exercício anterior só pode ser aplicado no exercício seguinte - aliás, no posterior, não no 

seguinte. Ou seja, se é feito um cancelamento de empenho, que já era um saldo de exercício 

anterior, relativo a 95, ele não pode ser aplicado em 96 e só vai ser aplicado em 97.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Inclusive, esse disponível aí, 

dessa tabela da SAS - foi exatamente o que nós perguntamos ontem, Paulo - se não for aplicado 

neste ano, não pode ser aplicado em 97; só pode ser aplicado em 98.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Mas isso geraria uma 

discussão jurídica com a Assessoria Técnica do Congresso, que considera que esses recursos 

podem ser alterados no âmbito da Seguridade Social, claro.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -   Conselheiro Paulo, eu 

preciso de um parêntese, em face do tempo, porque já, já vamos ter uma quebra de quorum, e 

temos dois assuntos, pelo menos um muito importante para ser votado, que é a questão da Ata, 

que ficou para o final da reunião. Eu peço a compreensão sua e dos demais, porque, já que o 
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Conselho não tem jatinho à disposição dos Conselheiros, precisamos liberá-los para que não 

percam os vôos.  

Permite que interrompemos só um pouquinho, enquanto votamos o que é 

indispensável, até para não deixar assunto para a outra reunião, em seguida retomamos?  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sim.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -   Bem, o mais urgente é a 

respeito da Ata da 36ª Reunião Ordinária.  

Alguma observação? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu tenho uma. A ausência da Patrícia naquela Ata 

aparece como ausência injustificada. Mais adiante, eu fiz a intervenção - com certeza não fiz na 

hora certa - a respeito de que havia uma comunicação de que ela precisava se licenciar. Só 

queria que tirasse daqui a ausência injustificada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É porque esse é o resumo e 

o resumo tem de considerar a última posição.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Mais adiante aparece na Ata a intervenção que eu fiz, 

inclusive.  

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -   Sim, tudo bem. Foi erro de 

resumo.  

Mais alguma observação? 

Conselheira Dora.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Na página 6, antes do item 8.b, enviar 

consulta para o Conselho Federal de Contabilidade sobre a gratuidade para saber o que nela se 

inclui, a redação está meio confusa.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Melhorar a redação para ficar 

claro qual o real sentido. 

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  Nós sabemos, mas quem vai ler isto aqui não 

sabe.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Na  verdade, esse item se referia ao cálculo da 

gratuidade; os itens contábeis que devem ser considerados no cálculo da gratuidade.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Ou seja, traduzir a redação 

do art. 1º, inciso IV e V do Decreto 752.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Celecino, a Federação das APAEs sempre aparece 

como Confederação Nacional e não existe Confederação. É sempre Federação Nacional das 

APAEs.  

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Nossas escusas por esse 

erro.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria até de pedir um 

esclarecimento em relação às ausências: quais as condições e a forma de justificar a ausência, 

porque a minha ausência foi justificada por todos os demais Conselheiros, Presidente, mas não o 

foi oficialmente. Não está aqui registrado como ausência justificada, só como ausente.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Secretário-Executivo.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Pelo Regimento Interno, as 

ausências têm de ser justificadas cinco dias antes da reunião, para poder convocar o suplente.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Isso foi feito informalmente à 

Secretaria-Executiva e foi solicitado que fosse convocado o suplente.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Pelo Regimento Interno, 

Paulo, é questão oficial. Até pode ter sido um lapso de não ter lembrado isso, mas há esse 

procedimento oficial: mandar um fax dizendo que estará ausente e tal, como o Padre Virgílio aqui 

constou como ausência justificada, porque encaminhou isso. E também nos casos de no dia não 

poder vir, porque ficou doente, alguma coisa, tem cinco dias posteriores para justificar.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu gostaria que ficasse 

registrada, embora não tenha sido encaminhada oficialmente, a ausência justificada... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Comunicado.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Comunicado. Não só isso, 

como o próprio Conselho convocou a minha suplente, que estava presente.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Dora.  

 

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  O item 13, também, da participação da 

Conselheira Lisete, ela não estava presente para dar o seu referencial se ia permanecer ou não. 

Em seguida, seria apresentado o Conselheiro Gilson. Como ficou? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não entendi, Conselheira.  

DORA SÍLVIA CUNHA BUENO -  O suplente no Conselho Nacional de 

Seguridade Social... Ela aceitou... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Estamos sendo comunicados 

de que ela concordou e aceita ficar na suplência.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Ela confirmou para a 

Secretaria-Executiva ontem que aceitou o convite.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Tudo bem. Então, vamos 

registrar em Ata esse fato para que fique nela consignado.  

Trocaram o nome do Gilson aí. Botaram um sobrenome mais nobre ou mais 

pobre? Esse detalhe é importante.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Em vez de Alves é Assis.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Mais alguma observação em 

relação à Ata? (Pausa.)  

Encerrada a discussão. Em votação. (Pausa.)  

Aprovada a Ata da 36ª Reunião Ordinária.  

Conselheiro Paulo, prossiga para concluir, para tratarmos de outros assuntos.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Presidente, acho que foram 

observadas basicamente algumas questões que a Conselheira Ana Lídia me solicitou que 

abordasse. A diferença entre o proposto e o realmente executado, no ano passado, como vimos, 

de realizado foi de apenas 50%, em termos financeiros; o que foi efetivamente disponibilizado, 

como vimos, que foi cerca de 60% dos recursos. Mas, do ponto de vista política, não é nem do 

ponto de vista da quantidade de recursos, queria salientar que aqueles 6 milhões, 722 mil reais 

executados diretamente aos Municípios representam um problema.  

Representam um problema porque os Municípios vizinhos tomam conhecimento, 

os Conselhos vizinhos tomam conhecimento e, quando questionam, o fazem diretamente aos 

membros do Conselho Nacional, aos Conselheiros nacionais da Assistência Social do porquê 

ainda se repassam recursos diretamente aos Municípios, quando, inclusive, no ano passado, por 

um decisão deste Conselho, em decorrência de proposta da Secretaria de Assistência Social, 
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definiu-se pela estratégia de estadualização, ou seja, que os recursos deveriam de passar pelos 

Estados para que estes tivessem um quadro dos recursos da assistência social nas suas 

respectivas Unidades da Federação. Isto, sem falar que, se formos examinar item por item, de 

gasto - por exemplo, nessas ações sociais e comunitárias, que a autorização foi 17 milhões, 

aquele crédito extraordinário, e o gasto foi de 5 milhões, 152 mil, a distribuição entre as regiões e 

os Estados é claramente discriminatória. Então, por exemplo, enquanto alguns Estados 

receberam muitos recursos, outros ficaram bem aquém. E como a execução não foi feita 

completamente no perfil apresentado pelo Congresso, a taxa de execução desses recursos ficou 

em 30% do previsto, era completamente possível, caso fosse decisão da Secretaria da 

Assistência Social fazer essa distribuição pelos Estados segundo os critérios. Era esse o 

problema que me preocupava, de que falei ontem: se temos 100 e gastamos 30 e não há critérios 

objetivos para a distribuição de 30, o que sobra é a definição final, em geral feita em base de 

gestões clientelistas das Prefeituras, dos Prefeitos etc., e não há nenhum sentido de equidade na 

distribuição desses recursos. Então, por exemplo, enquanto toda a região Sul recebeu 1 milhão, 

860 mil reais, apenas o Estado de Goiás recebeu 1 milhão, 504 mil reais. Mato Grosso do Sul, 

167 mil reais, dos 600 mil previstos. São Paulo, com 1 milhão e 380 mil previstos, recebeu zero 

desses recursos de obras que na minha opinião sequer deverão ser executados, mas que foram 

executados e o foram com esse perfil.  

Esta tabela aqui foi preparada para ser distribuída a todos os Conselheiros, mas 

tem um problema em uma coluna, que foi descoberto posteriormente à confecção das tabelas - 

ao final desta reunião ainda vou ao Congresso ver como vou resolver esse problema, porque eles 

é que nos fornecem as informações - então não acho bom distribuí-la agora. Isso é reproduzido 

etc., a informação não é fidedigna.  

Isso é um trabalho preparado, na realidade, pela instituição que eu represento 

aqui, onde eu trabalho, de acompanhamento de algumas área sociais do Governo. É uma fita que 

é retirada do  SIAFI, repassada ao Congresso Nacional e o PRODASEN transforma em um banco 

de dados no formato ARSIS. E essas informações, assim que forem completamente tabuladas, 

serão disponibilizadas para a Comissão de Financiamento, para que ela possa utilizar nas suas 

análises.  
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Apenas estou aqui levantando os dados relativos ao gasto efetivo. A coluna 

restos a pagar, na tabela que fizemos, consta zero em tudo, mas na realidade é porque, quando 

extraímos as informações do banco de dados, ela não veio e achávamos que era zero. Depois, 

tivemos a nova informação de que restos a pagar existem e não estão aqui tabuladas.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É que o restos a pagar só pode 

ser realmente levantado, segundo o Anoildo ontem nos disse, a mim e ao Paulo, ao perguntarmos 

a ele, pelo órgão que executou o orçamento, no caso, a SAS. E aqueles restos a pagar, que já 

mencionei, que eles levantaram, que foram de emendas, que o próprio Anoildo disse que 

poderiam ser repassados para outras entidades.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  E aquelas ações das pessoas portadoras de 

deficiências e os idosos, a antiga LBA? Dezembro não foi pago ainda, ou foi pago neste ano. E do 

ano de 97 nenhum recurso foi repassado ainda.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Esses recursos estão em restos 

a pagar.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Sim, de dezembro, que foram pagos neste ano.  

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Foi pago este ano quando - 

esta é a questão - foram liberados os financeiros no valor de 100 milhões para aquelas ações de 

construção.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aí temos de ver também, se 

não vamos ficar somente de um lado da questão, é que alguns Estados não puderam pagar, e só 

poderiam ser passados - pelo menos é o que foi dito - pela SOF, que só poderia também liberar 

se os Estados pagassem. Houve um certo represamento em alguns Estados, não em todos. Por 

exemplo, a Fernanda... E há Estados que pagam imediatamente assim que recebem, mas há 

outros Estados, até pela cultura de nunca ter repassado, foi o primeiro ano, então houve alguns 
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represamentos nos Estados. E outros, pela própria questão financeira. Então, realmente isso aí 

são restos a pagar que estão sendo pagos agora, alguns até março e outros que podem ser 

pagos até o final do ano.  

Agora, terá de ser pago este ano, em restos a pagar, senão, como já dissemos, 

só vai ser pago em 98.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Mas a situação das entidades é bastante 

desesperadora. Não sei se o Conselho poderia fazer alguma gestão junto ao Ministério, junto à 

SAS para que esses recursos fossem repassados de imediato, porque a situação está muito 

difícil.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Era isso que eu queria dizer. 

O Conselho decidiu, no ano passado, que só seriam repassados esses recursos de emendas 

caso o financeiro das entidades fosse completamente satisfeito. E a SAS não fez isso. Ela jogou o 

financeiro das entidades para restos a pagar e executou essas emendas de obras.  

É isso que eu quero dizer.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Então, mas eu estou pedindo, assim, um 

posicionamento do Conselho enquanto Conselho. O Presidente não está presente, mas o 

Conselho tem de fazer alguma coisa.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Essa questão das entidades 

vem de há muito tempo e se agravou muito neste ano. O Celecino inclusive já tentou resolver 

alguns problemas, quando a Maria José Lobo, vocês estão bem lembrados, chegou aqui 

desesperada etc. e foi resolvido. Mas foi resolvido aquele problema. Na realidade, Paulo, não foi 

resolvido o problema de todas as entidades. E devemo-nos preocupar com todas as entidades 

que recebem esse recurso.  

Eu acho que seria conveniente solicitarmos da SAS dizendo que as entidades 

continuam não recebendo, que existe esse restos a pagar, que são exatamente das entidades. 
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Não sei por que não levantar essas questões que estamos colocando aqui. E exigirmos até a 

próxima reunião uma resposta da SAS sobre essas questões.  

Se ela diz que está existindo represamento nos Estados, não pode ficar dizendo 

houve represamento nos Estados! E aí o Estado diz: não, nós não recebemos dinheiro! Aí fica um 

jogo de empurra-empurra. Então, dizer que houve represamento, em que Estados houve esse 

represamento, por que etc., para que resolvamos rapidamente. Não pode é ficar a SAS 

empurrando para o Estado e o Estado empurrando para a SAS.  

Acho que temos de resolver isso definitivamente, porque estamos prejudicando 

as entidades e, principalmente, estamos prejudicando a população atingida por essas entidades.  

A minha proposta é que encaminhemos um ofício à SAS procurando saber por 

que não houve a passagem desses recursos para as entidades, o que houve realmente, e se 

houve algum problema de represamento, já dizer inclusive que esclareçam definitivamente qual o 

problema que está existindo. Não adianta o Celecino ficar correndo para resolver o problema de 

uma entidade x ou y, ou até de algumas entidades de Estados, e não resolver o problema de 

todas as entidades. Quer dizer, vamos tentar definitivamente esse problema.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - E o Conselho fica como omisso, porque 

toma conhecimento da situação e não pede providências.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Com relação ao benefício de 

prestação continuada, acho que a situação foi exposta aqui, ontem, com bastante clareza, os 

problemas de dotação orçamentária para este ano.  

Eu gostaria apenas de registrar o seguinte: a informação, também extra-oficial, 

porque, apesar do entendimento do Presidente, afirmações em reuniões ainda são problemáticas 

para serem tomadas como oficiais por este Conselho, é de que a disponibilidade financeira para a 

Secretaria da Assistência Social, dentro do Ministério da Previdência e Assistência Social foi 

inferior, proporcionalmente, em relação aos demais órgãos do Ministério. Ou seja, o 

contingenciamento de recursos e a disponibilização... Porque o contingenciamento se aplica 

sobre o orçamentário e a disponibilização financeira também... O contingenciamento foi maior e a 
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disponibilização financeira foi menor, no caso da Secretaria de Assistência Social. Então, o que a 

SAS fez, segundo o gestor? Priorizou no gasto as outras ações que não BPC, o que é um outro 

problema à parte de toda a discussão de emenda ou não. Quer dizer, recebeu um financeiro que, 

ou ela priorizava as outras ações, incluindo aí as relativas à rede assistencial, ou ia botar todo 

esse dinheiro para o pagamento do BPC, parando todo o resto, o que não fez, criando a dívida 

como INSS, que libera o recurso, ou seja, a versão da SAS é que o próprio Ministério cortou o 

dinheiro - ela não falou isso, mas a minha conclusão é essa, porque contingenciou e depois não 

liberou o financeiro - depois fez o pagamento dos benefícios e agora está cobrando a dívida, o 

que é diferente, por exemplo, do que aconteceu com o FAT e a saúde, porque o FAT está no 

Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde é outro Ministério. Nós estamos falando de uma 

dívida interna, que está sendo contabilizada dentro do próprio Ministério. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Para completar ontem o susto, porque ontem foi 

o dia da novidade, ao chegar no hotel, ontem à noite, inclusive encontrei a Mariazinha, e nem 

sabia que ela estava lá, encontrei uma colega do INSS lá da Paraíba, que está num curso. Aí, 

fomos comentar sobre os episódios aqui do Conselho, ela me disse:  isso não pára por aí; tem 

mais coisas. Mais, ainda? Ela disse: tem. É o seguinte: o INSS está realizando um trabalho e 

fazendo um treinamento de modo que todos os benefícios, que como está previsto seriam 

revistos a cada dois anos, vão ser revistos imediatamente. Isso nos deixa mais preocupados 

ainda porque, ao invés de estar buscando forma de pagar, vai cortar o que está aí, vai ter forma 

de tirar, alegando que houve irregularidade e tal, e vamos ter um problema sério. Vai ser um 

monte de benefícios cortados para poder se adequar financeiramente. Deu a entender que é isso 

que vai acontecer e isso é mais uma preocupação. Para atender ao portador de deficiência, não 

houve nenhuma mobilização, mas, para tirar, criar equipe para tirar, com certeza vai aparecer a 

equipe. Isso é muito sério.  

 

MANOEL VERAS DO NASCIMENTO -  A revisão que está acontecendo é dos 

benefícios rurais. Não tem nada a ver com os benefícios assistenciais, pelo que estou sabendo.  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  conselheira Fátima.  
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu vi na mão de uma pessoa 

do INSS exatamente isso aí, Manoel: que fosse feito um levantamento de todos os benefícios, 

inclusive benefício de prestação continuada. Foi uma pessoa da direção do INSS. 

A Ana está levantando uma questão que realmente é grave. Veja, o que foi 

solicitado em termos de orçamento era 751 para benefício de prestação continuada e não temos 

nem isso, ainda. Foi oitocentos e pouco do orçamento geral, dos quais, os 400 e aqueles 20 

foram para outra coisa etc. Realmente, neste ano estamos, ainda com o corte de 60%, com um 

orçamento extremamente precário.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Essa questão do benefício de prestação continuada - por 

isso pedi para pôr na pauta - está vindo agora via discussão da Comissão de Financiamento. 

Como não vai dar tempo... Eu achava que se deveria fazer a discussão agora, mas iria prejudicar 

a discussão do financiamento. Mas, como são perspectivas de financiamento bastante 

preocupante, e com as próprias preocupações que o Ministro colocou de irregularidades, do uso 

eleitoreiro, que isso teria feito aumentar o número de beneficiários, e num certo sentido, ele disse 

isso, que estava estudando o assunto, e agora vem a notícia informal de que haveria uma revisão 

de todos os benefícios já concedidos. Eu acho que o CNAS tem de discutir esse assunto, tem de 

ter uma atenção especial com essa questão. Não é possível. De concreto, é a única coisa 

efetivamente de mudança ou de ampliação de visibilidade, que a LOAS apareceu nessa estória. E 

não podemos permitir que fique desse jeito.  

Esse tratamento, a operacionalização do benefício já é complicada, porque está 

feito num órgão que tem mais vocação para tratar de quem contribui, e aí vem esse pessoal se 

arrastando atrás de uma declaração, nas condições em que estão, e agora permitir que se revise, 

chamem todo mundo... Olha que coisa, gente! O que significa isso! 

Ao invés de se estudar possibilidades de ter dinheiro para enfrentar essa 

miséria, vai-se gastar energias revisando.  

Nesse ponto, acho que, além de o CNAS tem uma atenção especial com esse 

assunto, eu também solicitaria uma confirmação oficial sobre essa questão, para vermos o que 



 

 234 de 261 

podemos fazer a nível judicial. Isso é um desrespeito, um absurdo, uma indignidade fazer esse 

tipo de coisa com a população.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira, deixe-me dar-

lhe um esclarecimento. 

É determinação legal a possibilidade de revisão periódica de todos os 

benefícios, não só os assistenciais. Em função dos vários problemas que já aconteceram, hoje é 

dispositivo legal, o Ministério tem de fazer isso para não só fazer quando houver um escândalo. 

Fazer sistematicamente uma revisão do que já foi concedido. Isso é feito por uma outra área, não 

é feito pela área que concede, portanto, não atrapalha.  

Só para esclarecer que isso é um dispositivo legal e se refere a todos os 

benefícios. Eles estão apenas cumprindo a lei.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - (Fora do microfone: Inaudível.) 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, claro.  

Esse é um procedimento para evitar exatamente... E, veja bem, não desloca 

ninguém da concessão para fazer esse serviço. É outra área paralela que faz esse levantamento.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Esse benefício de prestação 

continuada, ontem, quando estabelecemos as prioridades, estabelecemos duas: uma, de discutir 

a questão da Conferência e outra, do benefício de prestação continuada.  

Ainda temos de terminar a parte financeira e acho que temos outros pontos de 

pauta que são importantes igualmente. Fermentar o encaminhamento, porque acho que não dá 

para ficar daqui para não sei quanto tempo.  

Então, acho que, em relação à questão do benefício de prestação continuada, o 

Conselho teria de tomar uma atitude já. Realmente, já sabemos que não existe orçamento 

necessário nem para cobrir o número de beneficiados, portanto, muito menos para aumentar as 

metas. Nós sabemos que vai haver essa revisão, que pode ser prevista mas que, de qualquer 
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forma, hão de convir, para a população que está sendo atingida, é um desgaste. Não sou contra a 

que se faça a revisão, mas estou dizendo que é sempre um desgaste, cria sempre ansiedades, 

problemas etc.  

Então, eu acho que o Conselho poderia, nesta reunião, tirar um mínimo de 

posicionamento sobre isso. Talvez uma resolução colocando o posicionamento do Conselho com 

relação à questão do benefício de prestação continuada, colocando a questão, de novo, do um 

quarto do salário mínimo, que está penalizando principalmente os idosos do Sul, como sabemos. 

A questão da idade acho que não é o caso de se retomar agora, mas colocar a questão da renda, 

revendo isso aí e colocando inclusive a questão de se aumentarem as metas, porque, mesmo que 

tenham sido atingidas o que foram chamadas ontem de metas, mas de... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Estimativa.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ... estimativa, mesmo que tenha 

sido atingida a estimativa, realmente, aquela estimativa foi muito aquém, subestimando a miséria 

que existe no País.  

Então, eu acho que deveríamos tirar uma resolução em termos de que essa 

estimativa seja ampliada, que seja ampliado o per capita e que se garanta um orçamento para o 

benefício de prestação continuada. Concordo plenamente com a Ana Lígia, é o único benefício 

que ampliou, porque os outros praticamente são programas que já existiam antigamente, em 

outros órgãos da assistência social, e, portanto, o único que veio de novo e nós estamos sem 

condições de dar a ele uma visibilidade e condições de uma aplicabilidade melhor.  

Deu para entender a minha sugestão? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Tenho uma sugestão 

diferente. Talvez seja até complementar, não sei.  

Eu estava aqui relatando algumas das dificuldades financeiras para a execução 

do benefício, entre outras, um relato da SAS, de que o contingenciamento orçamentário e a 

liberação foi maior na SAS e a liberação do financeiro foi menor, proporcionalmente, quando 



 

 236 de 261 

comparadas a outras áreas do Ministério, o que teria obrigado o órgão executor a priorizar as 

outras ações, se não, o financeiro  liberado seria completamente canalizado para os benefícios de 

prestação continuada.  

Essa é uma colocação da SAS. Parece-me que é um problema que o Ministério 

priorize cortar recursos do Fundo e depois uma outra unidade orçamentária do próprio Ministério 

faça a liberação equivalente, no caso do INSS, porque tem de pagar os benefícios, depois fica 

querendo cobrar isso do Fundo, quando veio de uma decisão anterior, se não me engano, que 

saiu da COF, do Ministério. É uma situação um pouco esdrúxula, embora comparável a relação 

entre FAT e saúde, que dei aqui, de empréstimos. Estamos falando de unidades orçamentárias 

dentro do próprio Ministério.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas são unidades 

diferentes.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sim, mas cujo 

contingenciamento e o financeiro são definidos por um órgão do Ministério que controla o fluxo de 

recursos para as duas unidades. Então, o Ministério decide que uma delas será prejudicada, a 

outra tem de cobrir, porque é a outra que executa financeiramente, e depois quer cobrar. Aí 

caímos nessa situação que temos atual de trezentos e poucos milhões previstos, dos quais 130 já 

estão comprometidos com a dívida, isso sem falar que os próprios 400 não são suficientes nem 

para o atendimento à demanda.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não são 400; são 380.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Aqui consta como disponível 

400. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Anoildo já me falou que foi 

um erro de digitação e que eles vão ter de corrigir.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Trezentos e oitenta. Então, 

de qualquer forma, parece-me que, mais uma vez, a informação colocada em reunião etc. tem de 

ser oficializada. Cabe aí, em primeiro lugar, um pedido de informações à Secretaria sobre as 

razões, como colocou a Fátima, de priorização daquelas ações referentes a emendas 

parlamentares em detrimento de serviços assistenciais, no que diz respeito à liberação do 

financeiro, por que 10 milhões ficaram como restos a pagar e 6 milhões, 722 mil foram aplicadas 

em outras ações não prioritárias, para que possamos, na Comissão de Financiamento, dar o 

parecer final sobre os dados apresentados. E, por outro lado, fazer também um questionamento 

ao próprio Ministério sobre o contingenciamento de recursos e liberação do financeiro para o 

Fundo e para o pagamento desses benefícios. Senão, a situação me parece que fica esdrúxula.  

Nesse contexto, a Comissão de Financiamento pode preparar um documento 

referente ao BPC, que acho que deve ser complementado com outro documento elaborado pela 

Comissão de Política sobre todos os problemas de operacionalidade, essa questão da revisão ou 

não neste momento, que a legislação prevê em dois anos. Foi colocado pela Conselheira Ana 

Maria que estão promovendo agora, neste momento, quando o próprio Ministro disse ontem que 

é preciso esperar um pouco antes de tomar qualquer providência.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - (Fora do microfone. Inaudível.)  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - É, mas vão promover uma 

providência, não a de revisão do per capita, mas de revisão dos benefícios concedidos. Enfim, 

acho que poderíamos preparar um documento, cada Comissão, relativo às suas áreas de 

competência, para que seja trazido aqui e realmente discutido com profundidade, nos termos 

colocados pela Ana Lígia, ontem, para que o Conselho tome posição e não fazer uma nova 

resolução neste momento.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Estou achando que é uma 

complementação da minha proposta.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - E essa resolução ficaria para 

um momento posterior, não agora.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Fica mais substanciosa. 

Fazer a coisa genericamente, acho que não vai resultar. Se tiver um embasamento mais objetivo, 

o Conselho fica mais respaldado para propor.  

Mais alguma coisa em relação a financiamento? 

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Você não estava na sala, Celecino, mas as 

entidades não têm recebido. Então, janeiro e fevereiro, se fosse possível que o Conselho fizesse 

uma gestão junto ao Ministério, junto à SAS, para que o recurso seja repassado de imediato, 

porque as entidades estão numa situação lamentável. O contingenciamento, em relação a 

recurso, tanto da educação quanto da assistência, é absurdo. E acontece. Então, o deficiente 

está sendo prejudicado por todos os lados. A educação especial, que foi contingenciada, em 

35%, e agora o da assistência também, o recurso não está sendo passado. As entidades estão 

assim à beira do caos.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu fiz uma proposta, Sr. 

Presidente, no sentido de que se solicitasse da SAS, porque a SAS, normalmente, quando 

pedimos isso aí, levanta o seguinte: que o problema de as entidades não estarem sendo pagas é 

porque está havendo represamento nos Estados Então, que coloque isso claramente: quais são 

os Estados onde está existindo isso, por que está existindo atraso e quais as formas de 

solucionar esse problema. Você mesmo já foi um que se empenhou para solucionar o problema 

da Bahia e conseguiu solucionar. Mas acontece que esse problema está se alastrando. É no 

Brasil inteiro que as entidades estão sem receber, Então, que tomássemos uma posição que 

atingisse todas as entidades.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  É pena que o representante 

da SAS não esteja aqui, porque a coisa seria automática. A representação dele no Conselho 

também é para isso, para dar posição sobre o que está acontecendo. Mas vai ficar registrado e 

vamos então ver com a Secretaria o que está acontecendo com relação a esses Estados.  

Já tive muita reclamação de que o recurso não foi repassado, e de repente, 

também que a informação de que o recurso foi repassado muito recentemente. Então, essa coisa 

precisa ficar clara. A própria Conselheira representante do Estado levantou essa questão aqui. 

Mas tudo bem.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Só uma pergunta... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só um esclarecimento. Você 

falou na questão do recursos. É preciso deixar claro que há uma confusão lá fora do ponto de 

vista da utilização dos recursos da Seguridade Social. Eu defendo e vou continuar defendendo, 

enquanto não mudarem a Constituição, que o recurso é integrado, que componha esse fictício 

orçamento da Seguridade Social, porque eliminaria esse problema. O acerto que há é em função 

da insuficiência da folha de salário para financiar benefícios. É que os recursos para a assistência 

e para a saúde veio da fonte COFINS e da fonte lucro, fundamentalmente... 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Que são arrecadados pelo 

Tesouro. 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Que são arrecadados pelo 

Tesouro.  

Na realidade, pelo dispositivo atual legal, embora constitucionalmente discutível, 

o Ministro está cometendo uma irregularidade ao permitir que recurso da folha pague benefício da 

assistência social. Na concepção de seguridade, está corretíssimo. Na partilha de recursos - aliás, 

pela própria Lei Orçamentária, ele está incorrendo numa irregularidade, porque não poderia 
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admitir que você deixasse de pagar os beneficiários da LOAS. Era isso que iria acontecer se ele 

não transfere recurso da folha para bancar esse pagamento.  

Então, veja bem, orçamentariamente, tem de haver o retorno desse recurso, 

porque essa transferência, do ponto de vista legal da Lei Orçamentária,  é irregular.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tirou de onde, Celecino? Só 

me esclarece. Tirou da folha... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Tirou da folha para cobrir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Descobriu quem? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  A folha está deficitária. Está 

tomando emprestado para pagar não só esse rombo, como cobrir o restante dos benefícios da 

Previdência Social. Na semana passada, o rombo estava em quase 800 milhões de reais.  

Então, veja bem, ele está sendo cobrado por isso, porque ele fez uma cobertura 

de recursos que não tem autorização orçamentária para fazer.  

Vejam, primeiro, estou fazendo a ressalva do conceito de seguridade. No 

conceito de seguridade não teria esse problema: é um caixa só, paga tudo. Mas o problema é que 

o recurso é oriundo da COFINS e lucro e no início nós falamos que havia atraso por parte da 

Receita Federal, mas de repente esse dado não está claro. Nós precisaríamos conhecer o volume 

de recursos repassado por essas duas fontes, COFINS e lucro, para a COF do Ministério 

destinada à assistência social, para saber se esse recurso foi utilizado em outra coisa e não no 

pagamento dos benefícios continuados. Essa é que é a informação para termos a noção exata de 

onde está o fluxo de recursos. Ou seja, veio o recurso da Receita Federal para pagar, para 

bancar o orçamento da assistência em volume suficiente? Se veio, esse recurso foi desviado a 

partir da execução. Se não veio, então nós vamos... Quer dizer, então tem de esclarecer isso para 

saber qual é a posição efetiva do Conselho em relação a esse assunto.  
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PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Então, Sr. presidente, cabe, 

neste caso, sendo o  COFINS arrecadado pelo Tesouro e repassado insuficientemente face às 

necessidades de gasto, o encaminhamento de uma solicitação de informação à Secretaria do 

Tesouro Nacional se o art. 29 da Lei Orgânica da Assistência Social está sendo cumprido quando 

fala que os recursos da responsabilidade da União destinados à assistência social serão 

automaticamente repassados ao FNAS na medida em que se forem realizando receitas.  

A minha interpretação é então que a participação dos gastos do Fundo dentro 

do COFINS terão de ser automaticamente repassados. Ou seja, se 10% do COFINS vai para 

gasto do Fundo - hipoteticamente, porque não tenho a menor idéia de quanto é esse percentual - 

10% da arrecadação mensal desse recurso tem de vir como transferência ao Ministério da 

Previdência para que seja alocado no Fundo Nacional de Assistência Social.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O.k. Mas quero só esclarecer 

um pouco como é essa mecânica, para não... 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Agradeço pelo 

esclarecimento ao Presidente, era uma lacuna de conhecimento da minha parte, foi muito bem 

colocado aqui perante o Conselho, que nos ajuda a identificar onde está o problema, quem é que 

está segurando o dinheiro que deveria estar sendo alocado no Fundo Nacional e Assistência 

Social.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só citamos como exemplos. 

Se de repente, esses recursos vêm no momento previsto e foram utilizados em outra área, e aí  

deixou a área ... (ininteligível) como é compromisso já obrigatório, tem de ser pago, olha só: se for 

isto que estou questionando, não estou afirmando, é gravíssimo! 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Dentro do Ministério. Se não 

for, e a Secretaria do Tesouro Nacional não estiver repassando na proporção que cabe ao Fundo, 

estará infringindo o art. 29 da Lei Orgânica da Assistência Social, o que também é grave.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Perfeitamente.  

O.k.? Muito bem. Vamos então aos itens finais para encerrar? 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, me desculpe, 

mas queria fazer um registro.  

No ano passado, quando discutimos recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social para o orçamento deste ano, eu levantei neste Conselho que era necessário também que 

as metas da Lei de diretrizes Orçamentárias, sobre as quais são estabelecidas as despesas, 

posteriormente na Lei Orçamentária Anual, também deveriam vir à apreciação deste Conselho. 

Tanto porque constitucionalmente a LDO e o Plano Plurianual fazem parte da sistemática 

orçamentária, como porque a Lei Orgânica de Assistência Social estabelece que também é 

competência do Conselho Nacional aprovar... 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O orçamento. 

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Não, os planos... Fala dos 

planos... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mesmo que seja o orçamento, 

no orçamento é evidente que estão o Plano Plurianual e a LDO.  

 

PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Estabelecer diretrizes, 

apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. 

Para mim, é uma clara referência aos dispositivos constitucionais da Seção dos orçamentos da 

Constituição.  

E foi perguntado, inclusive, pelo representante do Ministério na época, o Dr. 

César, onde dizia que era obrigatória e vinda dessas metas para apreciação do Conselho, como 

acontece com os recursos do Fundo, e aí tive de mostrar: que a Constituição e a Lei Orgânica 

determinam. E mais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhada ao Poder Legislativo 
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até o dia 15 do próximo mês e essas metas não vieram até hoje para apreciação deste Conselho. 

Então, também uma solicitação de informações... Não sei se nesse caso a Secretaria está 

envolvida, ou o Ministério. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu falei  com a SOF e eles 

disseram que não encaminharam ao Ministério. Eu telefonei para o César e ele realmente disse 

que ainda não recebeu, mas quando receber, ele repassará já fazendo a autocrítica do que ele 

falou aqui que não repassaria.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) - Eu acho que a Comissão de 

Financiamento, como as demais, neste caso específico, deve listar o que está precisando para 

ser recebido em temos sistemático para que possamos fazer o encaminhamento global para não 

ficar mandando ofício a toda hora. Listar quais as informações e qual a sua periodicidade, no que 

depender de cada órgão, seja SAS ou SOF, para que com isso nós termos um calendário de 

recebimento dessas informações.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Senão, fica inclusive oficioso. Na realidade, 

tenho tentado através do César, que nem é Conselheiro... 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Vamos ao ponto seguinte. 

Antes de falar dos informes, temos aqui o item 10: avaliação da participação do 

CNAS no Fórum Nacional do Idoso em  Fortaleza, Ceará.  

Eu gostaria de começar essa abordagem dizendo, primeiro, que, do ponto de 

vista do  CNAS, da minha participação como Presidente, entendo que esse Fórum foi importante, 

porque representativo, e no qual se discutiu uma gama de assuntos ligados à atuação não só do 

CNAS como a própria aplicação da LOAS. Como foi declarado aqui pela Conselheira Mariazinha, 

tivemos uma participação oficial de quase mil e quatrocentos, com representações de todos os 

Estados Brasileiros. O CNAS foi agraciado com a Vice-Presidência do Encontro, teve participação 

na abertura, em vários painéis. Além disso, fizemos várias reuniões localizadas, participamos de 
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oficinas, tivemos reuniões inclusive com membros dos nossos Escritórios. Quer dizer, nós tivemos 

amplas possibilidades naquele Encontro de discutir desde aspectos legais de mérito, como 

aspectos administrativos.  

A nossa avaliação - acho importante que também a Conselheira Mariazinha faça 

a sua, como organizadora-mor daquele Encontro, aliás, muito bonito - o que isso representou? O 

conselho, na sua tradição de colaborar com esses eventos, pôs-se à disposição no limite das 

suas possibilidades, colocando Conselheiros, oferecendo alguns convidados para aquele 

Encontro, levou para lá a Secretaria-Executiva com assessores, para dar informações, para 

informar as entidades do processo de concessão de atestado, de registro e de certificado. 

Portanto, naquilo que foi possível, o Conselho se fez presente, prestando toda colaboração para 

que o Encontro fosse coroado de êxito. Naturalmente que sem o Conselho também seria exitoso, 

mas o Conselho se dispôs e realizou no limite das possibilidades, tendo em vista que era um 

Encontro da mais alta representatividade.  

Essa é a observação que faço, em primeiro lugar, por parte da Presidência, e 

gostaria de ouvir dos outros Conselheiros que lá estiveram presentes uma avaliação, 

especialmente da organizadora do evento, a Conselheira Mariazinha.  

Quem daqui dos Conselheiros esteve lá? A Ana Maria, a Fátima e a Lair 

estiveram lá. O Gilson também - desculpe.  

Além de nós, o Vando, como Conselheiro. Além do Secretário-Executivo foram 

também o Coordenador de Política, Dr. Augusto, a Luíza, Coordenadora da Comissão de Normas 

e a Assessora, Dra. Andréia.  

Essa foi a participação do Conselho no evento.  

Conselheira Ana.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Realmente, faço minhas as palavras do 

Presidente. Foi um evento de muito sucesso. Foi muito boa a participação do Nordeste e dos 

outros Estados. A Mariazinha está de parabéns pelo nível do Congresso. Isso só mostra que a 

política do idoso está sendo bem conduzida. Acho que vai haver frutos bem concretos num 

período bem próximo.  
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Realmente, a participação do Conselho foi boa, manteve reunião com as 

entidades de lá. Isso foi muito oportuno, tirou-se dúvida mínima, mas que emperrava 

determinadas participações da sociedade ou de algumas entidades.  

Só tenho a parabenizar a organização do evento. E uma coisa ficou bem clara 

aqui: o Movimento da Pessoa Portadora de Deficiência vai estar mais unido com o Movimento da 

Terceira Idade. Estávamos até conversando na hora do almoço, há umas coisas muito em 

comum. Lá havia também uma oficina de portadores de deficiência, da qual não tive oportunidade 

de participar, porque foi no mesmo horário da oficina de assistência social, mas sei que saíram 

resultados concretos nesse aspecto. É uma coisa que acho que avançou também, que ficou 

muito mais clara.  

Tive oportunidade de ficar num hotel onde havia a participação do usuário. 

Inclusive, a delegação do Amapá estava no hotel e sempre na hora do café e em outras horas 

estávamos conversando com o pessoal, com o usuário. Foi a oportunidade de conversar sobre 

como está no seu Estado essa discussão, essa mobilização e vimos o quanto que o usuário está 

mobilizado em seu Estado para que seja implantada a política nacional do idoso.  

Acho que vamos aprender em outros eventos que tenham relação com a criança 

e adolescente, com portador de deficiência e outros segmentos. Acho que é importante a 

presença do Conselho. É uma presença mais ativa, assim como foi essa naquela Fórum. Acho 

que isso ficou para que nas próximas devamos participar também nos outros momentos.  

Em princípio, era isso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estava ouvindo, Aninha - 

tenho dois ouvidos; um ouvia o Paulo e outro ouvia você.  

Quero dizer que não tenho mais muito a acrescentar ao que foi dito pelo 

Presidente e pela Aninha. Só quero levantar que acho que a oficina poderia ter sido melhor 

preparada.  

Todos os aspectos já foram ditos, então vou me referir a alguns, para não dizer 

que não falei de flores. Aí não falei de flores dando o outro lado.  
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Acho que a nossa oficina poderia ter sido melhor preparada no sentido de 

termos levado, assim, por exemplo, Conselhos Estaduais e até Municipais para  estarem 

passando as suas experiências para vermos como está-se fazendo realmente a descentralização, 

a participativa, os problemas desses Conselhos, que às vezes até achamos que não são 

problemas. Por exemplo, durante todo o evento, inclusive no dia do encerramento, quando 

Mariazinha estava lá em cima cercada de bolas etc., saindo bolas para todo lado, todo mundo 

emocionado, chorando, gente me puxava pelo braço para perguntar: o que eu faço lá no meu 

Conselho com relação a não sei o quê? 

Por exemplo, um problema levantado muito lá - pequenas coisas, só para dar 

um exemplo - era o Conselho Municipal perguntando quais os critérios para fazer o registro de 

entidades. Eles não sabem, estão perdidos como fazer esse registro. E não adiante você dizer 

que cada Município cria a sua forma de fazer esse registro, porque está acontecendo problema 

já, tipo, por exemplo, entidades fantasmas, mas que chegam lá por um cidadão muito bem quisto, 

acima de qualquer suspeita, com toda a papelada: quero me registrar aqui. E o cara não vai dizer 

não. Entendeu? 

Acho que essa é uma questão que este Conselho deve discutir e dar 

encaminhamento, além de outras informações sobre financiamento... Há uma angústia muito 

grande. Todo mundo sabe que isso é um emperramento. Não adianta estar passando lá belezas, 

que o Cristo Redentor vai se transformar, assim, num modelo de abrigo para idosos. Eu quero 

saber é quem vai sustentar aquilo, Mariazinha. Eu perguntei na hora, disseram que era o Estado, 

disseram que era o Município. Mas eu perguntei ao Estado, ao Município, disseram que não eram 

eles. Então, quero ver quem vai ser.  

Acho que realmente deveria ter havido uma preparação melhor. Acho isso 

importante, até porque nós fizemos uma preparação na mesa de um bar... 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  De um restaurante. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ... de um restaurante - eu, 

Aninha, Augusto e o Vando - e o Vando ficou agressivo comigo. Ele esta supernervoso... E eu 

disse: pára... 

Acho que deveria ter sido melhor preparado.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Houve uma reunião aqui, anterior... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, no final fizemos uma 

reunião de encerramento lá do que eles viram.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Mas foi até baseado na... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Claro, Aninha. Os resultados 

positivos vocês já explicitaram. Eu estou falando do outro lado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Com mais objetividade, 

Conselheira, em face do tempo. Deixe o barzinho para depois.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas é que foi feito realmente 

sem muitas condições. Mas foi num restaurante. Desculpe o bar. 

 Outra questão é a seguinte... 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Deixa-me só esclarecer uma coisa: nessa 

reunião que houve no restaurante, em função do dia anterior, nós fomos avaliar se aquela 

programação estava boa, se tinha de acrescentar alguma coisa, se tinha de alterar em função do 

dia anterior, que já tinha acontecido a primeira parte da oficina. Foi nesse sentido. Não fomos na 

véspera, lá, para um bar, preparar - para um restaurante! - porque isso já havia sido preparado. 

Foi em função do dia anterior, que tinha acontecido e se retomou se era aquilo mesmo para o dia 

seguinte.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem, Conselheira.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Todo mundo falou o que quis. 

Eu estou sendo o mais rápida possível mas estou sendo o tempo inteiro interrompida. Vou 

terminar rapidamente.  

Acho que deveria ter havido uma preparação melhor, mas isso não tirou o brilho 

da nossa oficina. Não sei o que foi passado para a Mariazinha, quando ela falar pode dizer isso, 

mas acho que a oficina foi uma das mais participativas. Pelo que vimos, tinha um número grande 

de pessoas, um número grande de perguntas. O pessoal participou mesmo. Sentimos uma 

diferença brutal da primeira oficina sobre assistência social para a segunda, do ponto de vista da 

participação do pessoal que estava assistindo. E acho que a presença do CNAS lá, através do 

Presidente, do Vice-Presidente e das outras pessoas já citadas, foi muito boa. Inclusive, é 

importante que nesses eventos o CNAS apresente sua cara e responda realmente essas 

solicitações. Isso só demonstra uma coisa: que nós representamos a assistência social, isso é 

sentido pelo pessoal e por isso a nossa procura.  

Eu não disse isso no sentido depreciativo. Disse no sentido do orgulho que 

devemos ter. Em momento nenhum quis depreciar. Apenas quis levantar uma questão para que, 

nos outros eventos haja uma preparação melhor. Em nenhum momento quis depreciar ou 

diminuir a nossa presença lá, a nossa participação, que acho que foi extremamente positiva.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheira Lair.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  O evento representou realmente um momento de 

reflexão do atendimento à pessoa portadora de deficiência e idosa. Assim como ninguém quer ser 

o pai da criança, quem fica com o financiamento? Ele é um direito social, é garantido, tem de ter o 

financiamento. Lá discutimos a questão do idoso portador de deficiência. Quem seria o órgão 

financiador? A saúde ou a assistência? Nunca sabemos qual dos dois. Quer dizer, há interfaces. 

Fizemos algumas recomendações e a Mariazinha se encarregou de sair de lá nessas 
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recomendações e penso que foi assim um momento proveitoso para essa clientela: portador de 

deficiência e idoso.  

Agradeço à Mariazinha a oportunidade que a Federação das APAEs do Estado 

de São Paulo nos deu de estar presente, discutindo essa questão, que é de extrema importância 

para nós e tem recebido tão pouca importância do outro lado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Conselheiro Gilson.  

 

GILSON ASSIS DAYRELL - Presidente, o Ministério do Trabalho participa da 

política nacional do idoso. A minha presença no Congresso, além de ser um representante 

também do Conselho, era também representante do Ministério do Trabalho no Encontro, que teve 

uma importância grande para nós, porque possibilitou a assinatura de um convênio com a SAS 

pelo qual serão deflagrados agora, em todo o País, cursos para cuidadores de idosos - e também 

para idosos. Esses cursos serão financiados com recursos do FAT. Então, estamos abrindo uma 

linha de integrar nos recursos da Seguridade Social, de certa forma, os recursos do FAT.  

Acho que esse Congresso foi um marco muito importante na política nacional do 

idoso e de integração interministerial, principalmente por causa desse fato.  

Além disso, nós desenvolvemos também uma oficina sobre geração de emprego 

e renda e formação profissional. Nós chamamos de Oficina da Empregabilidade, para evitar 

discriminação do idoso, criar condições para a sua informação etc.  

Acho que a participação nossa, juntamente com a de outros Ministérios - quero 

ressaltar aqui que os Ministérios estiveram todos presentes a esse Encontro - e não tenho 

conhecimento anterior, porque não estive em situações como essa, mas acredito que foi um 

momento muito significativo de integração da sociedade civil com o Governo e com todas as 

representações do setor da política nacional do idoso no Brasil.  

Eu gostaria, aqui, de público, de cumprimentar a Dra. Maria José Barroso pelo 

trabalho desenvolvido, porque sabemos a dificuldade de se fazer um congresso como esse. Ela 

conseguiu arrecadar recursos, o Ministério participou também com recursos, assim como também 

o Ministério da Previdência, e permitiu que nós tivéssemos um stand lá, onde pudemos mostrar, 
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através de kits todo o trabalho que o Ministério vem desenvolvendo. Esses kits tiveram uma 

aceitação muito boa. Estamos recebendo agora uma quantidade enorme de pedidos para mandar 

informações para os Estados etc.  

Eu gostaria de lembrar que dentro dos quarenta e dois grandes projetos do 

Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso dois são de geração de emprego e renda e 

formação profissional. De maneira que nós pudemos também difundir isso lá no Encontro.  

Foi um momento muito importante.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem.  

Secretário-Executivo.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu participei mais da oficina, 

no sábado e domingo - oficina de assistência social - e depois da reunião com as entidades. Para 

mim, foi uma surpresa agradável o interesse pela oficina. Até pensávamos que, diante dos outros 

temas, a procura seria maior pelos outros temas e na área da assistência talvez não muito. Mas 

ocorreu o contrário. Na oficina, tanto no sábado quanto no domingo, houve uma ótima 

participação.  

Quanto também ao tema da assistência, ele está sendo discutido, ao menos 

procurado. Então, acho que é uma coisa bastante positiva.  

A oficina, na parte que foi nossa, do Conselho, foi bastante debatida. Nós 

trabalhamos a questão da política nacional, a questão do sistema descentralizado e participativo, 

do financiamento e outro tema foi a Seguridade Social. Foram esses quatro eixos que discutimos 

na oficina. O interesse foi bastante grande.  

Houve uma dificuldade na preparação da oficina, porque não tínhamos claro 

qual o público que estaria presente, se seria um público mais a nível dos usuários, ou dos 

técnicos. E foi uma oficina mais a nível técnico. Isso é uma coisa.  

Acho que o pessoal já corrigiu, mas eu, como Secretário-Executivo, Fátima, 

gostaria de registrar uma correção, que houve uma preparação da oficina, com uma reunião de 

uma tarde toda, da qual participaram os Conselheiros Vando, Fátima e Ana Maria, o Augusto, eu 
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e a Luíza. Nós preparamos a reunião com as entidades e preparamos a oficina também. A 

reunião foi num restaurante, de preparação, foi no dia anterior, para os acertos finais. Gostaria de 

deixar isso registrado.  

Na reunião com as entidades, fomos com uma expectativa que seriam mais 

entidades, mesmo. Tanto é, que preparamos mais a questão relacionada à concessão de 

registros, certificados e tal. E o público também não era tanto de entidades. Ou melhor, acho que 

havia um público grande de entidades, foi uma reunião que contou, acho, com mais de cem 

participantes, mas a parte que mais se manifestou foi a parte técnica, que estava mais 

preocupada em discutir a questão da política nacional da assistência, a questão do orçamento 

etc. Então, nem na oficina, nem na reunião, isso prejudicou o andamento das discussões.  

Acho que foi bastante positiva a presença do CNAS, do Conselho, valendo 

nesse momento que participei da oficina, da reunião e depois, da abertura.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Por fim, Conselheira 

Mariazinha.  

Conselheira, por gentileza, eu lhe peço compreensão. Não houve contradita em 

relação ao que você disse, apenas reforço. Eu lhe peço, em função da hora, que seja breve.  

Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO - Acho que foi importante a participação do 

CNAS. Entendo que o CNAS deve, sempre que puder, ocupar esses espaços, não só para 

mostrar a sua atuação, o seu comprometimento, como também os níveis de atribuições que lhe 

foram confiados. E também viabilizar essa informação, que é tão importante e em torno da qual 

há uma ansiedade muito grande, por parte da sociedade civil, do que faz realmente o CNAS. 

Então, acho que o CNAS teve uma postura muito boa, foi muito importante e gostaria de estar 

aqui hoje assim muito feliz com todos os resultados que estamos conseguindo receber de 

informações. Por exemplo, há pouco, fui ao Ministério da Educação, convocada pelo Gabinete do 

Ministro, para assinar a moção que havia sido tirada de lá e que, pela correria do último dia, eu 

não tinha assinado e eles queriam dar encaminhamento.  
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Tivemos também resultados maravilhosos com a presença de todos os outros 

Ministérios. Acho que é um reforço muito grande à política. A sociedade está mais consciente no 

sentido de não deixar acabar essa política.  

No entanto, eu me sinto hoje muito constrangida, sinto-me sem saber como 

voltar, diante das revelações do Sr. Ministro aqui. Porque, como a Fátima lembrou muito bem, 

houve o pronunciamento oficial do Ministro, do Sr. Presidente da República, coma elevação da 

renda para meio salário mínimo. E a Sra. Secretária, empolgada, entusiasmada, que está de 

implantar essa política, acenou logo com um salário mínimo. Como eu vou voltar, com tantas 

recepções de informações sadias que vêm fortalecer a sociedade civil, que vêm acreditar no 

Governo, se vou voltar com essas indagações, essa tristeza, essa melancolia sem fim, essa 

dúvida cruel de não ser dado cumprimento ao que foi anunciado? 

Penso que, por mais que o Governo queira agora, ele não vai poder retroceder, 

porque a sociedade civil está muito atenta. Então, faço um apelo aqui - é desnecessário fazer, 

mas vou aproveitar - no sentido de que o CNAS fique vigilante para não deixar que isso aconteça 

e procurar negociar da melhor forma possível para que esses pensamentos obscuros do Governo 

não se tornem realidade. Senão, teremos de fazer outro fórum, talvez não mais contando com a 

participação do poder governamental, só da sociedade civil, para dizer que falece mais uma vez 

uma proposta ética de construção de uma cidadania para o segmento idoso.  

Lamento profundamente e volto um pouco desesperançada. Acho que o 

Presidente do CNAS deve levar novamente ao Sr. Ministro que a presença de nove Ministérios e 

de dois Ministros naquele evento passou para a sociedade civil que havia esse comprometimento, 

essa vontade, essa decisão política. E que, se não houver o repasse de três quartos para meio 

salário mínimo, será a contradição de tudo o que ele representou. Foi apenas uma cena teatral.  

Estou muito impressionada, sem saber que rumo tomar, mas vamos tomar uma 

ação política ética, que será a divulgação da Carta dos Vinte e um Anos, das moções que os 

outros Ministérios fizeram, sem querer, de forma alguma, colocar nenhum Ministério na berlinda, 

mas aproveitando o que de bom ocorreu para que possamos repensar isso e não haver um 

retrocesso a mais.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem.  

Aproveitando o ensejo da avaliação de eventos, quero registrar também a 

participação do  CNAS na recente oficina promovida pela Secretaria de Assistência Social que 

tratou da questão dos mínimos sociais. Foi uma discussão de dois dias, para a qual o Conselho 

foi convidado. Além de participar de todo o evento, o Conselho teve uma mesa que coordenou, 

com a exposição da própria Presidência, sobre o tema Previdência.  

O Conselho não só registra, como louva uma iniciativa desse porte feito pela 

Secretaria da Assistência Social que ajuda a aprofundar o conhecimento sobre uma matéria que 

está no dia-a-dia de todos nós.  

No primeiro dia, houve um debate extremamente profundo, dois especialistas 

trataram da matéria e isso foi complementado no dia seguinte com cinco enfoques diferentes - 

Previdência, trabalho, alimentação, saúde e educação - o que deu uma idéia bem global da 

direção do problema e que tem a ver muito, obviamente, com a ação do Conselho.  

Fica o registro da participação do Conselho nessa oficina promovida pela SAS. 

Que ela se repita, porque extremamente necessária para que compreendamos melhor essa 

questão tão complexa como é a questão social brasileira.  

Outro ponto, agora nos informes... Há informes CNSS. Pergunto à Conselheira 

Fátima se tem alguma informação nova sobre o CNSS.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não. A única questão é que eu 

solicitei que fosse encaminhado um ofício fraterno solicitando que as reuniões do CNSS 

voltassem e isso não foi aprovado no Conselho e me parece que não foi levado à frente. Eu 

queria colocar de novo essa proposta em votação, querendo dizer que já houve um precedente 

desse. Há um ou dois anos, não sei bem exatamente, o Conselho passou muito tempo sem se 

reunir, o CNSS, que, aliás, é periódico isso, e foi feito um ofício e não criou nenhum problema. 

Muito pelo contrário, houve um ofício daqui e também do Conselho Nacional de Saúde e isso 

viabilizou mais rapidamente a reunião e acho que o que interessa a todos nós é que o CNSS volte 

a funcionar.  



 

 254 de 261 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Nós não temos quorum. 

Pergunto se mesmo assim pode ser decidido com esse número, porque as decisões sem o 

quorum mínimo não tem validade do ponto de vista regimental. Pergunto, ainda assim, se há 

alguma objeção por parte dos presentes a que este Conselho envie um ofício ao Presidente do  

CNSS, nos termos em que a Presidência acaba de colocar.  

Algum impedimento, alguma objeção por parte dos Conselheiros? Faço a 

ressalva que não há quorum para que vote uma proposta para ter o encaminhamento formal. 

Faço a pergunta porque a Presidência depois não quer ser lembrada de que extrapolou o 

Regimento.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  Já não tinha votado? 

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Não, não votou. Ela só 

levantou o problema mas, de repente, não ficou claro que era uma proposta e, portanto, não foi 

votada.  

 

LAIR MOURA MALAVILA -  E não foi reabilitada.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso, exatamente.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  Só lembrando que na ocasião 

também ninguém se posicionou contra.  

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Sim, mas não houve uma 

votação. Estou questionando agora para saber se o Conselho assume, mas quero assumir 

coletivamente.  

Estou consultando os prezados Pares.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA -  Acho que não haveria problema nenhum em se 

enviar um ofício.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Só não posso botar em 

votação. Se há alguma objeção, que se registre; se não há, a Presidência vai encaminhar um 

oficio solicitando que o Conselho retome suas atividades.  

Atende assim, Conselheira?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem, o penúltimo item 

da pauta é a questão do Regimento Interno.  

O Regimento Interno não veio à discussão porque ainda está faltando algumas 

coisinhas para ser fechado. Feito isso, seguramente virá impreterivelmente na próxima reunião, 

para que tenhamos um Regimento Interno do Conselho já com todas as novidades incluídas, 

sobretudo a nova estrutura funcional do Conselho, que foi a grade mudança que se fez.  

O último assunto nos informes começa por três aspectos já aqui levantados pela 

Conselheira Ana Lígia: política nacional, NOB e benefícios eventuais.  

Em relação aos dois primeiros itens, considero um pouco prejudicada a 

discussão agora, porque não temos nenhum membro da SAS. E qual é a dificuldade de se 

discutir? Porque esses dois documentos foram encaminhados à SAS para que considerasse as 

ponderações do Conselho e a este Conselho devolvesse o documento final, sua elaboração final, 

para que o Conselho então pudesse aprovar ou não essa versão final. Como não há aqui, no 

momento, nenhum representante da SAS para dizer porque essa documentação não voltou 

ainda, nem a NOB nem a PNAS, fica prejudicada a discussão, mas isso não impede que se faça 

o registro dessa preocupação para que a SAS devolva o mais depressa possível esses 

documentos, para que o Conselho possa sobre eles se pronunciar. Vejam bem, o Conselho fez 

todo um trabalho, fez oficina, discutiu em profundidade, em vez de simplesmente aprovar ou 

reprovar e devolver. Trabalhou o documento, colaborou com o documento para mostrar que a 

postura do Conselho não é a de decide, não; é de parceria efetiva. Então, a preocupação 

registrada pela Conselheira Ana Lígia eu vejo como mais do que oportuna, porque o Conselho fez 
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todo um esforço de colaboração e esse esforço está parecendo que não surtiu efeito, porque até 

agora não se teve retorno em relação a isso.  

A Conselheira Ana Lígia quer registrar alguma coisa em relação a esses dois 

tópicos? 

 

ANA LÍGIA GOMES - Eu não sei se entendi direito. Eu não queria o simples 

registro na Ata. Queria que a SAS fosse cobrada o porquê o documento de política não vem ao 

CNAS com parecer final e com relação à NOB, que já tenho a informação de que virá já na 

próxima reunião. Mas, com relação à Política Nacional de Assistência, estou perplexa com 

relação ao prazo e a dificuldade de voltar aqui.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Quando falei em só registrar, 

foi porque, como quem tem de dar a explicação mais direta não está aqui representado, nem por 

isso vamos deixar de registrar e cobrar uma posição da Secretaria.  

Em relação a benefícios eventuais, outro tópico levantado pela Conselheira, 

lembremo-nos de que em Recife foi feita uma consulta sobretudo aos Conselhos Estaduais, 

pedimos que rapidamente se pronunciassem e mandassem para o Conselho. Lamentavelmente, 

não chegou ao Conselho nenhuma consideração por parte dos Conselhos Estaduais.  

A Presidência, então, pergunta que procedimento adota. Ultima, traz para a 

votação final, tenta ver se o Conselho Estadual manda alguma coisa? Fizemos uma solicitação 

formal na reunião ampliada de Recife.  

 

ANA LÍGIA GOMES - O assunto está com o  GT-LOAS, não é? Ele é discutido 

pelo GT-LOAS.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Isso. 
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ANA LÍGIA GOMES - Tendo em conta a natureza do assunto e o tipo de 

quorum, eu pediria ao GT-LOAS que pelo menos pautasse na reunião deles, que viesse na 

próxima pauta da reunião do CNAS o assunto.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Com ou sem a resposta dos 

Estaduais. 

 

ANA LÍGIA GOMES - Sim. Que viesse até para decidirmos qualquer outro 

encaminhamento.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O.k. Só mais uma 

informação: ainda em relação à NOB, estou sendo informado que a Conselheira Lisete propôs 

trazer para a próxima reunião a NOB do Ministério da Saúde até para colocar um pouco o que é 

essa Norma Operacional Básica na área da saúde, para que o Conselho fica mais bem 

aparelhado para discutir a versão final da NOB nossa, da área da assistência social.  

Fica o registro.  

Outro ponto, então, nos informes finais, é a questão dos Escritórios do CNAS 

nos Estados.  

Em função da divergência de posição sobre o que fazer com os Escritórios do 

CNAS nos Estados, foi constituída uma comissão composta por representantes dos Estados, 

Município e dos trabalhadores para que houvesse uma proposta nesse sentido. Essa proposta já 

era para ter vindo desde a reunião passada e não veio ainda porque estão faltando algumas 

informações importantes. Descobrimos, por exemplo, que o convênio guarda-chuva Governo 

Federal com Estados prevê toda uma assessoria, fornecimento de servidores, colaboração dos 

governos estaduais para várias ações que envolvem o CNAS. Estamos sendo questionados, por 

onde passamos, por parte dos Secretários de Assistência Social, sobre qual a coerência do 

CNAS em adotar um processo de descentralização, se ao mesmo tempo mantém escritórios seus 

nos Estados. Se não seria o caso de os próprios Secretários de Estados pensarem em ter um 

escritório estadual em cada Município. Acho a pergunta de uma profundidade fantástica, e, como 
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já era objeto das primeiras questões que levantei aqui, qual é a razão dos Escritórios do CNAS  

nos Estados. Foi dito que era para preparar o processo de atestado de registro e concessão de 

certificado de filantropia. Ora, o levantamento que fizemos dentro do Conselho é que os 

processos continuam muito mal formados. Ou seja, a principal razão pela qual esses Escritórios 

foram constituídos não está sendo atendida. Nos outros aspectos, está criando uma enorme 

confusão de conflito, de atuação, porque há problemas entre SAS, Conselho Nacional e 

representação do Conselho Nacional. Ou seja, no fundamental não estamos atendidos e nas 

outras coisas temos problemas sendo criados.  

O entendimento, então, até para sermos coerentes com o processo de 

descentralização, é fazer ver isto e fazer valer o processo de descentralização. E o que falta, 

então? Por isso peço a compreensão dos Conselheiros para mais uma pausa, um período, 

porque haverá reunião do FONSEAS na próxima quarta-feira, em São Luís do Maranhão, a 

Presidência do  CNAS está participando de todas as reuniões do FONSEAS, e além de participar 

mais uma vez, com o tema critérios de partilha de recursos, já conversei com a ainda Presidente, 

a nossa Conselheira Fernanda Bornhousen para levar esse assunto ao Plenário do FONSEAS, ou 

seja, levando comigo a questão do convênio guarda-chuva, mostrando as atribuições do governo 

estadual em relação a essa área e tentando fazer um compromisso de que, primeiro, esse 

assunto volta ao Conselho Estadual - o Conselho Estadual vai preparar esse processo e vai dar 

as informações, para criar um canal próprio dentro do Estado - e isto, com o apoio decidido das 

Secretarias de Estado da área da assistência social. Se o  FONSEAS for receptivo, e pelos sinais 

que pude obter ele o será, quero aqui dos Pares presentes um reforço a essa posição para que o 

Conselho Nacional efetivamente pratique a descentralização. Ou seja, esses assuntos sejam 

passados para o Conselho Estadual - claro, vai haver uma fase de transição, usando nossos 

atuais servidores; será dada opção aos servidores estaduais de passarem para o Estado, a 

opção, e, ainda assim, com o compromisso das Secretarias Estaduais, tendo em vista o convênio 

guarda-chuva assinado, para que eles viabilizem essa ação, para que a entidade ou os usuários, 

de modo geral, que vão ao Estado, não fiquem procurando representação do Conselho Nacional, 

e, sim, o Conselho Estadual. 
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Esse material será elaborado, preparado, a triagem da documentação será feita 

pelo Conselho Estadual e encaminhada ao Conselho Nacional. Não se trata de o Conselho 

Estadual conceder atestado nem certificado. Não pode, porque a isenção é federal, mas preparar 

o processo, fazer a primeira triagem, uma atribuição perfeitamente adequada ao trabalho do 

Conselho Estadual. Com isso, o Conselho reforça a posição do processo de descentralização.  

Então, peço neste momento, pergunto e peço aos Conselheiros presentes, se 

posso conduzir nessa linha o processo de acerto com os Secretários de Estados, para que então 

façamos isso n próxima quarta-feira.  

Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Rapidamente.  

Além de termos essa posição com relação à comissão, de passar para  o 

FONSEAS, aproveitando o fórum de Fortaleza, em tive uma reunião com alguns representantes 

dos Escritórios do Conselho nos Estados e com todo o pessoal ligado a esses Escritórios, 

justamente os representantes das SAS onde eles estão atualmente lotados. E tiramos uma 

posição com relação aos servidores de que a melhor proposta é a da comissão: que realmente se 

passem para o FONSEAS as funções e que os funcionários, como bem diz o Conselheiro 

Presidente, sejam funcionários do Estado.  

 

CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  Muito bem. Então, ficamos 

acertados nesse encaminhamento? (Pausa.)  

Conselheira Ana Lígia.  

 

ANA LÍGIA GOMES - Só queria lembrar, como subsídio nessa reunião um outro 

aspecto dessa questão, o fato de que o art. 9º diz que as entidades de assistência social deverão 

se inscrever nos Conselhos Municipais. Até agora, o CNAS não regulamentou essa questão nem 

está cobrando isso nos processos das entidades. Inscrição é outra coisa.  
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Quando examinamos os processos das entidades, não estamos pedindo, 

digamos assim, uma declaração, um papel dizendo:  esta entidade está inscrita no Conselho 

Municipal... da cidade que for sede.  

Só estou agregando mais esta informação, se for oportuno, porque penso que... 

O Prof. Vicente Faleiros está fazendo um trabalho, nós estamos esperando esse trabalho para, a 

partir dele, trazermos a discussão para cá e uma proposta do CNAS, uma sugestão de 

regulamentação deste assunto. A partir daí, então, essa questão seria também tratada  através 

de uma resolução, a partir daí o CNAS cumprindo a lei, começando a cobrar em cada processo 

esse atestado. Não cobramos ainda até porque não ajudamos a regulamentar. Sei que alguns 

Conselhos estão fazendo isso de modo independente, porque é competência deles. Sei que 

alguns Conselhos Municipais estão inscrevendo as entidades segundo suas exigências e como 

acham melhor. A tentativa do CNAS  é de oferecer uma contribuição com alguns aspectos de 

regulamentação que não seja, vamos dizer, trancando demais o papel do Conselho, ou uma 

regulamentação que não seja tão detalhista.  

O trabalho do Prof. Vicente Faleiros fica pronto até 30 de abril - só para você ter 

isso como uma informação a mais - e aí, penso eu, se nós acertarmos um pouco essa 

regulamentação e esse fluxo, a tramitação dos processos, inclusive para registro e filantropia vai 

ficar mais fácil. A chegada deles completos.  

Agregando essa questão ao fato de o Conselho Estadual receber um processo 

que já deve ter uma inscrição no Conselho Municipal, que já pediu suas exigências, vamos dizer 

assim, acho que eles têm todas as condições, com o tempo, de chegarem aqui mais completos e 

não haver tanta diligência e tanto tempo.  

É mais para você colocar, se for o caso.  

 

LUÍZA NOGUEIRA (Fora do microfone. Inaudível.) - ... Acho que tem de ficar 

claro para os Conselhos que eles não têm o poder de dar registro nem certificado e isso não está 

claro. Tanto que em Fortaleza eles colocaram essa situação. Essa é uma competência Federal.  
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CELECINO DE CARVALHO FILHO (Presidente) -  O último tópico diz respeito 

àquela alteração do Projeto de lei nº 1765, que já foi autorizada na reunião anterior a opção de 

redação.  

Alguém tem alguma objeção a essa redação proposta? 

O que ficou acertado na reunião anterior é que a comissão lá, representantes de 

Estados e Municípios faria uma redação, apresentaria à Presidência para que a levasse ao 

Relator do Projeto. Como esse assunto demorou um pouco, trouxemos para a reunião e pergunta 

se alguém tem alguma objeção ou observação a respeito dessa redação. Senão, a Presidência 

vai preparar um ofício para levar em mão ao Relator do Projeto para mostrar a posição do 

Conselho, tomada em Plenário. (Pausa.) 

Por parte da Presidência, esgotou-se a pauta.  

Alguma observação por algum conselheiros? (Pausa.)  

Então, agradeço mais uma vez a todos pela presença e até a próxima 

oportunidade.  

Está encerrada a reunião.  

 

(Levanta-se a reunião às 17h 25min.) 

 

 

 

  

 


