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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

DATA: 22 e 23 de janeiro de 1998 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Social. 

 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Bom-dia, Srs. Conselheiros. 

Vamos dar início à nossa primeira reunião deste ano de 1998.  Inicialmente, eu 

gostaria de dar as boas-vindas a todos os Conselheiros. 

A pauta da reunião está no documento que foi distribuído aos Conselheiros. 

Chegou um documento para a Conselheira Fátima. 

Infelizmente, o nosso Secretário-Executivo teve de retornar a Porto Alegre, por 

razões pessoais, e deve chegar ao meio-dia.  Vamos estar contanto com a colaboração dele, 

portanto, só no período da tarde. 

De acordo com a nossa pauta, além da aprovação de atas de reuniões 

anteriores, que estão na segunda página do documento, temos aprovação de resoluções, eleição 

dos membros da sociedade civil, encaminhamentos da II Conferência, Política Nacional de 

Assistência Social, Norma Operacional Básica, primeiro processo especial de seleção de projetos 

para o programa Brasil – Criança Cidadã e informes. 

Essa pauta foi montada em função dos temas em seqüência às reuniões 

anteriores que realizamos.   
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Vou, inicialmente, colocar em discussão essa proposta de pauta.  Se alguém 

quiser se pronunciar e fazer alguma outra proposta, a palavra está franqueada.  

Com a palavra a Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – É sobre a questão da Política 

Nacional de Assistência Social e da Norma Operacional Básica – NOB, que deveriam ter sido 

precedidas de reuniões dos GTs.  

Gostaria que fosse registrado que não houve discussão. Como vamos fazer 

agora para os GTs se reunirem? Como vai ser discutido? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Na hora, vamos discutir isso.  

Está em votação.  Se alguém quiser se manifestar sobre o assunto pode fazê-lo. 

Os que estiverem de acordo com a pauta permaneçam como estão.  (Pausa.) 

Aprovada.  

O primeiro tema da pauta é aprovação de atas de reuniões anteriores.  As atas 

vão, mais ou menos, até a metade do relatório.   

Estão em discussão as atas.  Elas refletem o que foi discutido nas reuniões.  Se 

alguém quiser se manifestar sobre as atas, a palavra está franqueada.  Caso contrário, estão em 

votação as atas.  Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa.) 

Aprovadas.  

Aprovação das Resoluções nºs 206 a 219.  São resoluções que foram 

assinadas, a maior parte ad referendum do Conselho, sobre processos que tramitavam no 

Conselho.  

É importante dar conhecimento aos Srs. Conselheiros que o processo da 

Golden Cross acabou sendo revertido por uma decisão judicial.  A Justiça Federal determinou que 

o CNAS concedesse o certificado à Golden Cross e a suas outras demais associadas, alegando 

que não existe a figura da suspensão de registro e de certificado, que foi o que alegamos para 

suspender o registro.  Só existe o cancelamento ou a confirmação do certificado. Com isso, a 
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Golden Cross conseguiu a liminar e tivemos que conceder, por comando judicial, o certificado de 

fins filantrópicos.  

Essas resoluções estão todas aí.   

Em discussão as resoluções.  

Em votação.  Quem estiver de acordo permaneça como está.  (Pausa.) 

Aprovadas. 

Vamos passar ao terceiro assunto, que são as eleições dos membros da 

sociedade civil do CNAS.  

Eu sou o relator da matéria.  Vou iniciar a minha exposição, pedindo que todos 

os Conselheiros observem os documentos relativos ao assunto, que foram distribuídos à parte. A 

respeito das eleições da sociedade civil do CNAS, vou fazer um rápido histórico, para que todos 

se situem de acordo com os documentos que aí estão.   

O CNAS encaminhou, em setembro, através da sua Secretaria-Executiva, à 

Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência uma série de questões que, no entendimento da 

Comissão que foi organizada para tomar providências com relação às eleições, seriam 

importantes no sentido de esclarecimentos pela Consultoria Jurídica.  

Então, há uma série de questões, porque havia uma série de dúvidas sobre o 

Decreto n.º 1.817, de 12 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o processo de eleição dos 

representantes da sociedade civil.  Esse decreto, por não explicitar algumas questões, deixava 

dúvidas.  Nesse sentido, foram encaminhadas essas questões à Consultoria Jurídica. 

Eu queria lembrar que o art. 15 deste decreto diz o seguinte: “O Ministro de 

Estado da Previdência e Assistência Social expedirá as instruções necessárias à execução do 

disposto neste decreto”.  Realmente, caberia, no caso de dúvidas, que houvesse essas instruções 

ou que a Consultoria Jurídica se manifestasse. Por isso, foi encaminhada, no dia 9 de setembro, 

ao Consultor Jurídico uma série de questões que estão indicadas nesse primeiro documento, 

assinado pelo Secretário-Executivo, Moroni.  Isso foi feito em setembro. 

Uma outra informação importante é que o mandato dos atuais Conselheiros vai 

até o dia 24 de abril deste ano.  Foi publicada no dia 24 de abril de 1996, pelo Presidente da 
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República, a nomeação dos atuais Conselheiros.  Então, são dois anos.  Essas eleições terão de 

ser realizadas antes essa data, para substituição dos Conselheiros.   

De setembro até agora a Consultoria Jurídica preparou a Nota n.º 07/98, que só 

saiu agora, em resposta às diversas questões que foram levantadas.  

A propósito das eleições, eu chamo a atenção para a página 6 da ata que aí 

está, onde já consta esse assunto.  Ele foi discutido em uma reunião anterior, quando a 

Conselheira Fátima levantou uma série de questões e principalmente protestou pelo fato de a 

Consultoria Jurídica não ter se manifestado até então com relação às questões levantadas.  Eu e 

o Vando ficamos encarregados de tomar medidas para acelerar essa resposta d/a Consultoria 

Jurídica e verificarmos as questões da eleição.  A Conselheira Marlova esclareceu que o edital – 

está escrito aqui – para a eleição anterior fora feito pela Consultoria Jurídica do Ministério da 

Previdência, sob a supervisão da Presidente e da Vice-Presidente do Conselho, na época, e 

sugeriu que o procedimento a ser adotado para a próxima eleição fosse o mesmo, uma vez que a 

eleição é regulamentada pelo Presidente da República e o edital de convocação teria de ser 

assinado pelo Ministro da Previdência.  

Essa questão, então, da eleição já foi discutida – só para fazer esse rápido 

histórico – nas nossas reuniões anteriores.  No entanto, não tínhamos obtido ainda esses 

esclarecimentos que chegaram no dia 20 de janeiro, assinados pelo Consultor Jurídico do 

Ministério, Bonifácio Andrada. A nota foi aprovada pelo Ministro Reinhold Stephanes.  

Com base nesses esclarecimentos, entrei em contato com alguns dos 

Conselheiros a respeito da forma de se fazer a indicação dos membros para uma portaria do 

Ministério da Previdência, que deveria constar os membros da Comissão de Habilitação, da Junta 

Eleitoral e da Comissão Receptora e Apuradora de votos. Consegui falar pessoalmente com 

todos os membros do Governo e com alguns dos membros da sociedade civil, que consegui 

contactar. Por exemplo, não consegui contactar com a Ana Lígia, que estava de férias e também 

não está aqui hoje.   

Falei também com o Moroni, que estava em Florianópolis, e pedi a ele que 

falasse com o Conselheiro Célio.   Eu tinha sugerido alguns nomes, não só da sociedade civil 

como do Governo, porque estávamos diante de um problema muito sério que era a questão dos 
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prazos para realização das eleições. De acordo com esse decreto que regulamenta a eleição, 

precisamos de um mês de prazo para que as entidades possam apresentar a habilitação.  Há 

uma série de documentos que estão listados no art. 2º do decreto que regulamenta as eleições.  

O § 2º do art. 2º diz:  

“O pedido será indeferido de plano quando não instruído com os originais ou 

cópias autênticas: 

a) dos estatutos da entidade registrados em cartório, ou outro prova de 

aquisição de personalidade pública; 

b) da ata de eleição da última diretoria registrada em cartório; 

c) dos relatórios de atividades e dos balanços anuais referentes aos dois anos 

imediatamente anteriores ao da eleição; 

d) das duas últimas atas de assembléias gerais ordinárias registradas; 

e) de procuração, com firma reconhecida, outorgando poderes especiais ao 

mandatário para votar pela entidade, quando não o fizer o respectivo representante legal; 

f) de declaração de filiação a outras entidades de âmbito nacional ou de relação 

das entidades filiadas, quando for o caso; 

g) de certidão negativa de débito de tributos e contribuições sociais.” 

Então, esses sete documentos constituem o que está aí indicado no decreto 

como condições para habilitação das entidades para as eleições do CNAS.  De acordo com o 

decreto, essas entidades devem ter um prazo de trinta dias para apresentar os documentos, 

como está escrito no art. 2º - “até os trinta dias seguintes ao da publicação do edital”. 

Então, precisávamos de trinta dias para o prazo de habilitação e mais um 

conjunto enorme de prazos para recursos, eventuais publicações, exame pela junta, enfim, toda 

uma burocracia ligada ao processo eleitoral. 

Estive com o Consultor José Bonifácio Andrada e ele me passou, na época, um 

documento contendo uma resposta preliminar a essas perguntas do CNAS e também fez uma 

espécie de cronograma com prazos relativos a todas essas deliberações.  Somados esses prazos 

com os trinta dias para as entidades se habilitarem, precisaríamos de mais trinta dias de prazos 

burocráticos para termos as eleições correndo de forma tranqüila. Isso significa que precisamos 
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de sessenta dias para as eleições.  Tendo em vista esse cronograma – cadastramento, 

julgamento, recurso, publicação, enfim, uma série de procedimentos burocráticos -, precisaríamos 

de sessenta dias.   

Com esses sessenta dias, a partir de janeiro, iríamos praticamente até meados 

de março, fins de março para conseguir fazer a eleição, dependo da data de lançamento do 

edital. Então, conversando sobre esse assunto, não só com o Consultor Jurídico como também 

com o Sr. Ministro, e trocando algumas idéias, particularmente no dia em que esteve no CNAS 

para reuniões, no início do mês de janeiro, com a Conselheira Fátima, chegamos à conclusão de 

que seria importante que esse edital fosse publicado de tal forma que antes do Carnaval 

tivéssemos o vencimento dos trinta dias de prazo, para que ficasse no período útil, e depois 

começássemos a contar os prazos burocráticos a partir do dia 19 de fevereiro, que seria a data 

final desse prazo de apresentação da habilitação. Com isso, conseguiríamos fazer as eleições 

para a sociedade civil no dia 25 de março. 

Esse, então, é o cronograma que foi colocado. 

Eu gostaria de fazer algumas observações.   

Primeira observação. Os membros que estão indicados necessariamente não 

precisam permanecer. Eles foram indicados, mas pode haver alterações, em funções de questões 

que eventualmente sejam colocadas.  Isso foi esclarecido pelo Bonifácio. Na última eleição, os 

membros dessas comissões foram alterados várias vezes – segundo ele, duas ou três vezes. 

A segunda questão é com relação aos documentos que serviram de base para 

essa eleição.  O que já tinha sido feito  na eleição anterior – modelo de edital etc. – e, 

principalmente, o decreto que dá toda regulamentação das eleições. Então, esse decreto também 

foi utilizado como base para fazer a documentação.   

Devo registrar que já recebi de alguns Conselheiros, com quem já discuti esse 

assunto, manifestação no sentido de que esse decreto, principalmente, deveria ser alterado, uma 

vez que ele é muito exigente e por uma série de outras razões. Os Conselheiros vão ter 

oportunidade de se manifestar aqui depois da minha exposição. 

O que realmente procuramos foi criar condições para que houvesse um prazo 

razoável para a realização das eleições. Isso, evidentemente, com o cronograma que mencionei, 
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exigiria que o edital fosse lançado até o dia 20 de janeiro, porque o Carnaval começa no dia 20 de 

fevereiro, sexta-feira.  Até o dia 19 de fevereiro teríamos a possibilidade de as entidades 

apresentarem a habilitação.   Com isso, o edital contempla os prazos já indicados na publicação 

no Diário Oficial. 

O Ministro resolveu publicar logo o edital. É uma iniciativa que cabe ao 

Ministério, ouvido o CNAS, a questão dos membros das Comissões. Com o esclarecimento de 

que esses membros poderão ser alterados, não há prejuízo de ter aparecido um primeiro nome, 

porque se o Plenário do CNAS decidir que os nomes não são esses poderemos alterá-los.   

Eu gostaria de dizer que os pronunciamentos de que eu dispunha para tratar 

desse assunto no período das férias foram esses que eu mencionei.  Eu não tinha, até então 

nenhuma manifestação do Conselho nem de Conselheiros a respeito dessa questão da 

sistemática das eleições do CNAS. Então, procuramos fazer como já havia sido feito 

anteriormente, regulada pelos documentos que temos à disposição. 

O assunto está para a consideração do Conselho. Eu gostaria de pedir que 

fôssemos bastante objetivos para tratar desse assunto. Seria muito importante procurarmos nos 

ater ao que evidentemente estamos pretendendo, que é obter as eleições. É importante que haja 

as eleições, até porque, se não houver, vamos ter um problema de continuidade formal dos 

trabalhos do Conselho, uma vez que os mandatos expiram em abril. 

Com esse cronograma, teríamos, no dia 30 de março, o conhecimento dos 

novos Conselheiros indicados pelas diversas entidades. Com isso, teríamos cerca de 20 dias para 

poder preparar atos, publicá-los no Diário Oficial da União, e dar posse aos Conselheiros novos. 

Isso deverá ser feito necessariamente até o dia 24 de abril porque os mandatos dos atuais 

Conselheiros vão até o dia 23, uma vez que a publicação foi no dia 24. Então, o período de um 

ano termina no dia 23 de abril deste ano. 

Era essa a exposição rápida.   

Aproveitando que chegou a Conselheira Marlova, acho que vamos ter a 

oportunidade de contar com a participação dela.  Na página 45 há uma manifestação sua sobre 

as eleições, Marlova.   



 

 8 de 202 

Então, vamos discutir o assunto com a preocupação de que realmente 

precisamos fazer as eleições. Vamos discutir com os Conselheiros o que podemos aprimorar o 

processo, também com a  preocupação e a objetividade de que vamos ter de fazer as eleições 

mesmo.  

Abro as inscrições para todos aqueles que desejarem se pronunciar. 

Já recebi o pedido das Conselheiras Patrícia e Fátima e do Conselheiro Vando. 

Com a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Bom-dia a todos. 

Estamos começando os trabalhos do ano de 1998. Esperamos que neste ano 

tenhamos grandes conquistas para a Assistência Social, apesar de todos os limites que temos 

visto. 

Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a exposição que o Gilson fez.   

A manifestação sobre as eleições não ocorreu ultimamente por parte dos 

Conselheiros, principalmente os Conselheiros da sociedade civil. Lembro que esse “ultimamente” 

envolveu os Conselheiros nos últimos tempos em três grandes temáticas bastante complexas: 

NOB, Política e Conferência Nacional de Assistência Social.  Da minha parte, não me detive na 

discussão da eleição porque havia três outros assuntos em pauta que mereciam toda a nossa 

atenção.  Só a Conferência nos envolveu por pelo menos três meses.  

Então, a discussão da eleição não ocorreu há mais tempo porque havia outras 

questões com prazos definidos, com deliberações. Como é de praxe, a sociedade civil tem se 

dedicado a participar de Comissões, dedicado-se muito ao Conselho. 

Então, eu gostaria de fazer esse registro sobre por que as eleições não tinham 

sido colocadas em pauta pela própria sociedade civil, já que as eleições são da sociedade civil.  É 

importante fazer esse registro. Estamos colocando a discussão agora porque agora a discussão 

está sendo posta, no seu devido tempo. 

Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é que discordo que o decreto 

seja um instrumento que regulamente as eleições da sociedade civil.  Esse instrumento foi 

adotado na eleição passada por um entendimento do próprio Ministério, porque a Lei Orgânica da 
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Assistência Social não diz que é o Ministério ou o CNAS. É omissa, não diz quem deverá 

regulamentar as eleições. Por esse vácuo da lei surgem interpretações. Pode ter havido 

interpretação de que deveria o Poder Executivo, através de decreto, que regulamente. Eu não 

compartilho dessa opinião.   Acho que é o CNAS que deve regulamentar.  A eleição da sociedade 

civil deve ser regulamentada, então, por uma resolução do CNAS. Acho que não é matéria de um 

decreto, ou seja, o Presidente da República regulamentar a eleição da sociedade civil de um 

Conselho.   

A LOAS diz que o CNAS é um órgão superior de deliberação, e ele delibera 

sobre assuntos que lhe dizem respeito.  Eleição de parte de seus membros é um assunto do 

CNAS. Então, para mim, não é um decreto que deve regulamentar eleição da sociedade civil.  Eu 

discordo desse instrumento e quero registrar isso. 

Há um entendimento de que deve ser decreto.  Há outros entendimentos. Pode 

ser resolução do CNAS, que é um entendimento do qual compartilho.  Então, discordo desse 

instrumento. Por discordar, acho que ele não deve se repetir. Ele foi adotado na eleição passada, 

foi publicado, vamos discutir o que se pode fazer nesse sentido.  Agora, acho que não se pode 

repetir mais.  É questionável se é esse o instrumento.  Não é uma verdade, não está estabelecido 

que é um decreto que regulamente isso. Não é uma verdade inquestionável isso.   

Com o decreto posto, acho que teríamos que fazer uma discussão sobre o seu 

conteúdo. Na minha opinião, além de esse instrumento exorbitar o seu alcance, porque o decreto 

foi além do que ele pode, também o conteúdo normatiza a eleição com pouca participação dos 

maiores interessados, que é a sociedade civil.  Os maiores interessados, os maiores 

protagonistas desse processo, que é a sociedade civil, pouco interferem no processo eleitoral.   

Uma das questões - só para citar aqui, porque vai haver debate posterior - é a 

composição das comissões, onde o Governo é maioria.  Então, a eleição é da sociedade civil e 

quem decide sobre essa eleição é o Governo, que tem maioria na Comissão de Habilitação, 

maioria na Junta e maioria na Comissão de Apuração.  O Governo está exorbitando das suas 

funções, das suas competências, numa questão que diz respeito diretamente à sociedade civil, 

tanto é que tem um fórum próprio, porque é uma assembléia da sociedade civil que procede ao 

processo eleitoral. 
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Eu não estava de posse do decreto, quando fui consultada se poderia participar 

da Junta Eleitoral. Então, aceitei participar da Junta Eleitoral, mas fui fazer consultas depois para 

saber por que o Governo está em maioria nas Comissões.  Discuti essa questão do decreto. 

Então, eu gostaria de rever a minha participação nessa comissão, dependo do tipo de mudanças 

faremos no decreto. Conforme haja mudanças no decreto, essa questão da participação na 

comissão fica suspensa com relação a isso.  Essa discussão vem depois. 

Eu gostaria de fazer esses comentários, a minha posição com relação ao 

decreto.  Acho que muitos companheiros vão estar se posicionando também. Eu gostaria de 

discutir o decreto, enquanto instrumento, e o próprio conteúdo do decreto.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Fátima com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu vou mais ou menos na linha 

da Patrícia.  Vou procurar não repetir algumas coisas, apesar de que, até para organizar o 

pensamento, algumas questão terão de ser repetidas. 

Como a Patrícia levantou, se nós, da sociedade civil, tivéssemos nos voltado à 

questão da eleição pelo menos há seis ou oito meses, estaríamos apenas voltados para o próprio 

umbigo. Não é essa a característica dos Conselheiros da sociedade civil neste Conselho. Foi 

sempre zelar pela Lei Orgânica da Assistência Social e, principalmente, pela população atingida 

por ela.  Foi dito que isso poderia ter sido levantado há muito tempo.  Além das questões que a 

Patrícia levantou havia a Política, que é uma questão extremamente importante e vem se 

delongando há tempo; a NOB, que foi colocada, discutida e rediscutida; a II Conferência, com 

todos os problemas; a questão dos benefícios de prestação continuada; depois do pacote, 

medidas que feriam muito a Lei Orgânica da Assistência Social e que penalizavam os usuários já 

penalizados, como era o caso do congelamento dos setenta anos, como era o caso, ainda em 

discussão, da questão de como se entende a questão da família na Lei Orgânica da Assistência 

Social; as mudanças e o que essas mudanças acarretam, enfim, havia outras questões que até 

dificultavam a questão do funcionamento do Conselho. 
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Não podemos dizer que a sociedade civil se omitiu.  A sociedade civil, desde o 

GT-LOAS, ainda na gestão da Marlova, já levantava essas questões que solicitamos do 

Ministério.  Depois de o GT-LOAS ser reativado, na sua primeira reunião, depois de reativado, 

encaminhou ao Ministério, há quase quatro meses, solicitações para nos posicionarmos e não 

recebemos resposta. Recebemos resposta agora. Então, não foi a sociedade civil que se omitiu.  

A discussão da eleição é agora, é a primeira vez que esse assunto está 

pautado, apesar de ter sido colocado em alguns outros momentos, de terem sido feitas menções 

às exigências de que deveríamos ter recebido essas respostas da área jurídica do Ministério há 

muito tempo. Enfim, várias questões dizem respeito à eleição.  Se formos ver, essas últimas atas 

levantam questões da eleições e levantam cobranças com relação às eleições. 

A II Conferência também colocou a questão das eleições, cobrando.  É o 

momento certo. O Governo como um todo vai ter que ver que se fizéssemos o contrário 

deveríamos ser criticados pelo fato de não estarmos cumprindo com a nossa obrigação, e 

pensando apenas em eleger. Discordamos disso dentro da sociedade e não vamos fazer dentro 

do Conselho.    

Essa é a primeira questão.  

A segunda questão é a do decreto. Eu acho que o decreto fere a LOAS, ele tira 

a sociedade civil, que é colocada explicitamente na Lei Orgânica.  Quando da elaboração da 

LOAS, da qual participamos, tivemos o cuidado de colocar que seria em fórum próprio, sob a 

fiscalização do Ministério Público, para evitar que houvesse qualquer problema, que se pensasse 

que estávamos fazendo falcatruas. Na primeira eleição o Ministério Público estava lá e a garantiu, 

quando se tentou inviabilizar a eleição.  O Ministério Público garantiu; eu estava lá, 

acompanhando.   

Não existia decreto nenhum, seja de Presidente ou de Ministro.  O decreto fere a 

Lei Orgânica, fere a democracia.  Aliás, é o único Conselho que tem discutido, apesar de a lei 

colocar que a sociedade civil é independente para escolher os seus pares.  Ele fere e é diferente 

dos demais Conselho.  Tenho aqui um fax de como são escolhidos os Conselheiro dos Conselhos 

da Saúde e da Previdência. Não tem nada disso.  Poderiam dizer que esses Conselhos não têm 

eleição, mas o CONANDA tem, e o CONANDA tem uma eleição democrática, onde a sociedade 
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civil faz edital.  Inclusive, na última eleição, foi tudo assinado pelo Vice-Presidente, não foi nem 

assinado pelo Presidente, que estava viajando ou não sei o quê, ou estava ocupado com outras 

coisas, porque era Ministro. Quem assinou tudo foi o Vice-Presidente, que é da sociedade civil. 

Cabe ao CNAS estar alerta a isso e ao Ministério Público, que é o órgão que zela pela eleição.  

Diante do fato de que o decreto existe, tirar o decreto seria uma questão a ser 

discutida depois, mas poderíamos modificá-lo por duas razões. Uma é porque ele foi feito para 

uma outra eleição, em uma outra realidade, em uma outra conjuntura.  Ele precisaria ser 

adaptado a essa nova eleição.  Segundo, ele foi um complicador das eleições na outra vez, e um 

complicador sério.  Foi um grande complicador.  

Determinadas questões que são colocadas no decreto dificultaram as eleições, 

tanto é que o mandato teve de ser prorrogado a nossa revelia, não fomos nem questionados a 

respeito.  O  novo mandato foi aumentado. Praticamente quase não pudemos tomar posse, pelo 

prazo, pela questão dos documento.  Há documentos que se pede em trinta dias, mas o 

documento só é expedido em quarenta e cinco dias. Isso é uma contradição. Eu tenho o 

protocolo.  E aí? 

A modificação do decreto é tranqüila. A Patrícia colocou que vamos ter de 

discutir isso.   

Quanto às comissões, deixo para a discussão do decreto. Já coloco também 

que salta aos olhos a questão de as Comissões não serem paritárias. Este Conselho sempre 

usou a paridade em tudo.  Pasmem: é uma eleição da sociedade civil onde o Governo tem 

maioria.  Quem disse, onde está escrito, em lei ou em qualquer lugar, que a eleição da sociedade 

civil tinha que ser fiscalizada – não é nem fiscalizada, mas engessada - pelo Governo?   

Vamos ter que discutir. 

Acho que os Conselheiros do Governo aqui presentes tem que somar conosco. 

É uma eleição da sociedade civil que vai substituir membros deste Conselho.  Tenho certeza de 

que os Conselheiros do Governo querem um Conselho forte.  Eles vão ter de se posicionar sobre 

essas questões que ferem a Lei Orgânica da Assistência Social, ferem a democracia dos 

Conselhos.  Está na Constituição que é para democratizar e não para tornar mais rígida e menos 

democrática a participação dos Conselhos. 
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Acho que já falei demais. Se acharmos que realmente devemos discutir o 

decreto, vamos pegá-lo, vendo parte por parte onde adaptar, o que foi empecilho ou problema 

nas outras eleições e o que podemos melhorar.  Devemos fazer isso rapidamente para estarmos 

ampliando e fazendo com que outras entidades, que não foram possibilitadas a participar por 

conta desse decreto, venham a participar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Primeiramente, quero deixar claro que a minha 

opinião é no sentido de que a eleição aconteça de forma mais democrática e participativa possível 

e que os novos Conselheiros eleitos assumam na data em que se encerre o mandato desses 

Conselheiros. Isso é interesse da sociedade civil, porque a eleição interessa à sociedade civil e 

queremos que haja participação da sociedade civil. 

Farei, agora, alguns esclarecimentos. 

O primeiro esclarecimento é de que a solicitação à Consultoria Jurídica é em 

função do art. 17 da lei. A correspondência enviada não cita o decreto, é exclusivamente em 

função do art. 17, porque ele não é claro para a sociedade civil e muito menos claro para o 

Governo. O art. 17 da lei não separa a sociedade civil de Governo e deixa dúvidas sobre se isso 

vale para Governo e para a sociedade, se isso vale para os membros do Conselho ou para as 

entidades que são eleitas no Conselho. Em função disso, discutimos e fizemos uma consulta ao 

Consultor Jurídico.   

O CFESS fez uma consulta ao seu Consultor Jurídico, que tem um parecer 

bastante diferente do parecer do Consultor Jurídico do Mistério.  Algumas pessoas até já 

receberam.  Podemos fazer as cópias. O CFESS tem resposta a essas perguntas desde 15 de 

outubro e a Consultoria Jurídica do Ministério levou um pouco mais de três meses e meio para 

responder ao Conselho sobre as mesmas questões.   

É bom que isso fique registrado.   

Sobre esse processo, na reunião passada tinha ficado decidido que o 

Presidente e o Vice-Presidente deveriam estabelecer os contatos com o Ministério e com o 
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Consultor Jurídico. Eu fiquei à disposição, não fui comunicado de nenhuma reunião, e, 

infelizmente, não tive a menor participação nesses contatos.  Isso é um esclarecimento, ou seja, a 

decisão do Conselho não foi cumprida à risca.  Eu fui apenas comunicado e por iniciativa minha 

de ter telefonado para saber sobre o andamento do processo. Aí já havia uma minuta de edital, 

ao qual fiz algumas considerações posteriores, na segunda-feira, dia 19, com o Gilson, em uma 

reunião da qual participou a Fátima, dizendo que eu tinha uma visão diferente. A minha visão era 

de que a sociedade civil deveria se auto-regulamentar. Não há razão de o Governo interferir na 

vida da sociedade civil.  Eu entendia que isso era um objetivo, ainda não era uma realidade. 

Ainda assim eu discutia sobre a questão dos instrumentos. O instrumento 

decreto depende da Presidência da República. É uma coisa que vai para a Presidência da 

República quando poderia ser auto-regulamentada pelo Conselho.  Eu dizia para o Gilson que o 

instrumento deveria ser uma resolução do CNAS.  Eu não entrava nem nos conteúdos, porque a 

nível dos conteúdos há várias coisas no decreto com as quais concordo e há outras das quais 

discordo. 

Eu disse para o Gilson, no dia seguinte ao que ele chegou com o edital do Diário 

Oficial: Gilson, conversamos ontem e ontem já foi para o Diário Oficial. No dia seguinte já estava 

publicado no Diário Oficial. Conversamos para quê?   

Um dos itens do decreto, que sequer seguiu o decreto a risca, diz “ouvido o 

Conselho Nacional”.  O Conselho Nacional tem de escolher, por exemplo, a Junta Eleitoral. A 

coisa aconteceu à revelia de ouvir o Conselho, faltavam dois dias para a reunião do Conselho. 

Não atrapalharia muito, ou em nada, esperar um pouco mais para que discutíssemos no 

Conselho. 

Falei com o Gilson, discordei e disse que deveríamos discutir aqui no Conselho.  

O Gilson ponderou - verdade seja dita - dizendo que nunca ouvira nenhuma discussão da 

sociedade civil sobre esse decreto. Eu acho que ele está dizendo a verdade, no tocante ao tempo 

em que ele está no Conselho.  A sociedade civil dormiu no ponto.  É uma autocrítica da minha 

parte também, em, ao longo desse tempo, não ter trabalhado sobre esse decreto.  Fomos eleitos 

com esse decreto e já sabíamos que o decreto criava uma série de dificuldades para eleição. O 

decreto não nos prejudicou, tanto que estamos aqui, eleitos, com os conteúdos desse decreto. 
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Mas, na época, ele colocou algumas dificuldades para a ampliação da participação, para facilitar a 

participação de outras entidades. Então, a preocupação era de que essa participação fosse mais 

ampla, que houvesse mais participação e que o processo fosse, inclusive, o mais transparente 

possível. 

Então, o decreto coloca alguma coisa que quebra a própria cultura do CNAS.  

Creio que o Gilson concorda com isso. O CNAS sempre funcionou em comissões paritárias, 

sempre, desde sua origem.  Sempre foram comissões paritárias, com Governo e sociedade civil, 

metade, metade.  Não há voto de minerva nas comissões.  Todas as comissões, todos os grupos 

de trabalho criados até hoje tiveram essa característica da paridade. O decreto quebra essa 

característica, que é uma cultura nossa. Se o Conselho estivesse democraticamente decidindo, 

com certeza haveria a proposta de comissão paritária, porque assim é a cultura do Conselho. 

O Gilson colocou que esse decreto poderia ser negociado.  O tempo não é tão 

grande, talvez não dê para revogarmos o decreto e transformá-lo em resolução. Isso implicaria 

algumas coisas.   

A Patrícia, em sua fala, um tanto a contragosto, disse que o que vai 

regulamentar essa eleição outra vez vai ser um decreto. Não queremos tumultuar o processo de 

eleição. Agora, o Gilson mostrou abertura nessa conversa que tivemos, no sentido de fazer 

algumas alterações, como essa da paridade. O prazo não precisa ser até trinta, pode ser um 

pouco mais, acho que se pode elastecer um pouco mais. Não é uma coisa do outro mundo, não é 

tão complicado.  Teríamos um pouco mais de tempo para divulgação. 

Há alguns outros itens do decreto que questionamos, mas, atendendo à 

sugestão da Patrícia, poderíamos discutir os itens do decreto. 

São essas as considerações que tenho para esse primeiro momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A última inscrita é a Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria mudar um pouco o rumo da 

discussão. 
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A nossa discussão tem um problema: refere-se aos decretos e às portarias do 

Ministro em conjunto. Eu acho que essa discussão tem de ser feita de forma isolada.  

Em primeiro lugar, a menos que eu esteja muito equivocada, por força de lei, a 

regulamentação da eleição tem de ser via decreto.  Acho que podemos consultar.  Não tenho 

certeza sobre isso, Fátima, e, portanto, não quero afirmar, mas parece-me que quando houve o 

episódio da primeira eleição, quando iniciei essa negociação, em conjunto com o Conselho, o 

Ministro Reinhold Stephanes e o Consultor Jurídico. Como se trata de Lei Orgânica, que é lei que 

regulamenta artigo da Constituição, qualquer coisa dessa lei só pode ser regulamentada por 

decreto da Presidência da República. Não tenho certeza, mas lembro-me de que talvez seja isso. 

O CONANDA e o Conselho Nacional de Saúde são Conselhos que não constam 

das leis orgânicas da área nem dos artigos da Constituição.  No art. 204 da Constituição, que é 

um dos artigos que regulamenta a Assistência Social, está prevista a participação da comunidade 

através das suas instâncias representativas.  Portanto, a Lei Orgânica da Assistência Social 

deriva diretamente da Constituição Federal, regulamentando-a.  Então, tenho a impressão de que 

por isso há necessidade de ser um decreto da Presidência da República para regulamentar 

questões da Assistência Social. Foi assim com o benefício de prestação continuada, é decreto do 

Presidente e não portaria do Ministro. Estou achando que é, de fato, uma questão jurídica.  Acho 

que cabe a nós esclarecer para não restar dúvidas. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Posso fazer um parênteses? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Pois não. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Não foi a primeira eleição que 

foi por decreto, foi a segunda.  A primeira não teve decreto. Você sabe perfeitamente que na 

primeira eleição houve uma tentativa da Ministra do Bem-Estar Social, Leonor Franco, de 

inviabilizar a eleição, de anular a eleição e não conseguiu.  Eles foram lá, tentaram, fizeram tudo, 

a nossa posse foi adiada, era para ser em janeiro e foi em fevereiro, exatamente porque estava 

na lei que era no fórum próprio e fiscalizado pelo Ministério. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Havia uma diferença que, na época, o Dr. 

Bonifácio explicou.  Quando foi feita a primeira eleição, ela foi conduzida pelo Ministério do Bem-

Estar Social com a fiscalização do Ministério Público Federal, mas o Conselho não estava 

instituído. O Conselho foi instituído em 4 de fevereiro.  

Não tenho certeza disso.  Acho que isso deve ser esclarecido. Estou levantando 

aqui que a discussão do decreto deve ser feita, não resta a menor dúvida.  O CNAS negociou 

esse decreto no seu limite máximo, mas sempre tivemos restrições a vários aspectos do decreto. 

O decreto não era e nunca foi o decreto que o Conselho queria. A Casa Civil, o Ministro 

Stephanes e o Presidente tinham isso claro.   

Eu quero me deter na questão das portarias.  É uma discussão a ser feita 

separada da do decreto.  

Quero deixar claro aqui que não estou defendendo o decreto nem a forma como 

ele está, só estou dizendo que acho que existe uma razão para ter sido por decreto e acho que 

precisamos esclarecer que razão é essa, para não sermos ingênuos ou ficarmos tentando alterar 

fatos que não podem ser alterados.  Se necessariamente tem de ser por decreto, também não 

estou dizendo, com isso, que o CNAS não possa lutar para alterar o decreto naquilo que o 

Conselho considerar que está incorreto.  Esse papel também nos cabe. 

A discussão que quero fazer, Conselheiros, é com relação às portarias.  Eu acho 

que temos em mãos um conjunto de documentos, que todos receberam, que, para mim, 

traduzem um problema sério na relação do colegiado com o Ministério e, infelizmente, com a 

própria Presidência do Conselho. Em setembro de 1997, o Secretário-Executivo do Conselho 

dirigiu uma correspondência ao Consultor Jurídico do Ministério para esclarecer a natureza das 

dúvidas que pairam sobre o art. 17 da LOAS.  O art. 17 da LOAS é extremamente confuso porque 

trata de forma igual coisas diferentes.   

Para quem não lembra, o art. 17 da LOAS é o artigo que institui o CNAS. Ele 

diz: “Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, órgão superior de 

deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal 

responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social...” – que hoje é o MPAS 
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– “...cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de dois anos, 

permitida uma única recondução por igual período”.  O caput do artigo não faz nenhuma diferença 

entre os membros do Conselho.  Ele fala dos membros do CNAS e diz que eles serão nomeados 

pelo Presidente da República para o mandato de dois anos e que é permitida uma única 

recondução. 

Ele está tratando de forma igual coisas que depois, nos parágrafos e nos incisos 

do mesmo artigo, diferencia.  Então, existem opiniões e pareceres, inclusive de renomados 

juristas, de que a própria lei tem uma grave incorreção e precisaria ser revista porque no caput 

trata de forma igual e no § 1º diz que são dezoito membros, titulares e suplentes, cujos nomes 

são indicados ao MPAS, e nos incisos diz os critérios. São nove representantes governamentais, 

um dos Estados e um dos municípios, e nove da sociedade civil, dentre representantes dos 

usuários ou de organizações de usuários, entidades e organizações de assistência social e 

trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio, sob fiscalização do Ministério Público 

Federal.   

A lei está dando a prerrogativa da eleição à própria sociedade civil. É em fórum 

próprio e é com a fiscalização do Ministério Público Federal, coisa que o decreto, na opinião de 

alguns juristas, não respeita. 

Esse, para mim, é o primeiro ponto. 

O segundo ponto diz respeito à forma como essas comissões estão formadas. 

Houve um gravíssimo desrespeito ao colegiado, mas, em primeiro lugar, houve desrespeito ao 

Presidente da República, que assinou o Decreto n.º 1.817, de 12 de fevereiro de 1996.  O decreto 

diz que as comissões só serão formadas depois de ouvido o CNAS.  O CNAS não foi ouvido para 

formação dessas comissões.   

Terceiro ponto.  Quebra da paridade. Considero absolutamente inadmissível que 

um Conselho que tenha desenvolvido ao longo de quatro anos a cultura da paridade veja esse 

princípio ser quebrado num assunto tão sério e de tanta relevância quanto é a eleição da 

sociedade civil. 
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Quarto ponto.  Se o Conselho se reuniria nos dias 22 e 23 de fevereiro, era 

absolutamente inadmissível que essa portaria fosse publicada no Diário Oficial, de 19 de janeiro, 

portanto, três dias antes, sem que o Conselho visse a portaria.  

Aí, Presidente, há uma questão que temos que encarar de frente, que são os 

compromissos que a Presidência assumiu com o colegiado.  Quando houve o triste episódio da 

negociação das eleições para a Presidência do CNAS - e mais uma vez sofremos essa 

interferência desnecessária -, acordamos uma série de princípios. Um desses princípios era o 

respeito ao colegiado.  Eu acho que aqui houve um desrespeito grave. 

Quando se passou o episódio da segunda eleição, que originou o decreto e 

geramos um edital, todo esse processo foi feito discutido com o colegiado e sob a estrita 

supervisão da Presidência.  Portanto, éramos eu e a Maria Carmelita Yazbeck, que era da 

sociedade civil.  Quer dizer que sofri muito. Inclusive vários membros da sociedade civil achavam 

que eu estava cedendo às pressões do Governo, que o decreto não era fiel ao que o Conselho 

queria, que eu não estava conduzindo adequadamente a negociação. Portanto, eu fazia questão 

de que cada momento dessa discussão fosse acompanhado pelo colegiado. 

A minha fala na página 45 é exatamente nesse sentido.  Quando eu digo que é 

sob a supervisão do Presidente e do Vice-Presidente, estou evocando o princípio da paridade, 

que o Conselho sempre respeitou. Quando o Vando diz que foi surpreendido, é mais grave ainda.  

Realmente, é um jeito muito ruim de começar o ano.  Este é um ano delicado, ano de eleição da 

sociedade civil, é um ano em que existem uma série de projetos e princípios importantes a serem 

definidos e aprovados dentro da Assistência Social. Os Conselheiros que estão encerrando os 

mandatos têm toda disponibilidade de deixar atrás de si uma trajetória ética e transparente, sem 

nenhum problema que possa gerar qualquer dúvida. 

Então, eu manifesto o meu profundo desagrado com essas portarias, com a 

forma como este colegiado foi surpreendido com elas. 

Quero esclarecer, Presidente, que acho que é isso que devemos discutir aqui.  

A discussão do decreto deve ser feita, mas, repito, é uma discussão que não pode ser feita em 

conjunto com essa surpresa que o colegiado tem ao tomar conhecimento das portarias, da 
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quebra da paridade, da resposta à consulta feita inclusive depois da publicação das portarias, 

porque ela vai encobrir fatos muito graves que ocorreram neste mês de janeiro de 1998. 

A minha posição sobre o assunto é essa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não há mais Conselheiros inscritos. 

Vou aproveitar para dar alguns esclarecimentos em função das questões que 

foram levantadas nos diversos pronunciamentos.  Este Conselho precisa ter conhecimento de 

algumas questões que foram levantadas.  

Em primeiro lugar, quanto a essa questão de ser por decreto ou não, eu tive o 

cuidado de conversar com o Consultor Jurídico, Dr. Bonifácio, e ele me assegurou que a LOAS 

deve ser regulamentada.  O regulamento de uma lei é feito por decreto.  O instrumento hábil de 

regulamentação da LOAS é um decreto.  Agora, você poderia discutir se é um decreto para 

regulamentar a lei em todas as suas questões ou um decreto para regulamentar partes da lei. 

Então, há um para o BPC, um para a LOAS, um para as eleições. Tive o cuidado de esclarecer 

essa questão quando tratei com o Consultor Jurídico.  De fato não há dúvida de que deve ser por 

um decreto. Agora, se é um decreto assim ou assado, isso é outra questão.   Esse é um 

problema que também podemos tratar, mas é importante que todos saibam que é um decreto, no 

entendimento da Consultoria Jurídica.  

Eu chamaria a atenção para a Lei Complementar n.º 73, em seu art. 11, que diz 

o seguinte: quem interpreta, dentro do Governo, a legislação é a Consultoria Jurídica.  É através 

de pareceres da Consultoria Jurídica.  Podem pegar a Lei Complementar n.º 73 que vocês vão 

verificar que o órgão encarregado, dentro do Governo, de interpretar essas questões é a 

Consultoria Jurídica, como parte da AGU – Advocacia Geral da União.  Portanto, não há dúvida 

dentro da estrutura do Governo quanto a essa questão do decreto.   Faço esse esclarecimento 

aqui e, acredito, posso fazê-lo em nome da Consultoria Jurídica, porque obtive essa informação 

do Consultor Jurídico. 

Também chamaria atenção para essa Lei Complementar n.º 73 – a Marlova a 

conhece muito bem e já a citou em outras oportunidades.  Ela sabe que essa lei complementar 

define a competência da Consultoria Jurídica.   Essa é uma primeira questão. 
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A segunda questão que está sendo levantada é sobre as dúvidas sobre o art. 

17.  Sendo a Consultoria Jurídica a instituição, dentro do Governo, com capacidade de interpretar 

a legislação, o parecer do Consultor Jurídico, Bonifácio Andrada, com a aprovação do Ministro, 

não só preenche o que a lei como resolve a questão das instruções especiais. O art. 15 do 

decreto diz o seguinte: “O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social expedirá as 

instruções necessárias à execução do disposto neste Decreto”. 

No entendimento da Consultoria Jurídica, o parecer do Consultor, com a 

aprovação do Ministro, é o instrumento jurídico hábil para dirimir dúvidas a respeito das questões 

que foram levantadas, não só pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em setembro de 

1997, como também para disciplinar a questão do entendimento jurídico sobre o assunto. 

Essa é uma segunda questão.  É muito importante ficar esclarecida porque ela 

assegura a todos nós que estamos tendo oficialmente, com esse documento da Consultoria 

Jurídica, a interpretação correta, do ponto de vista do Governo, não só das dúvidas do CNAS 

como também do texto da lei e do próprio decreto. 

Essa é a segunda questão que está sendo colocada: a interpretação das 

dúvidas.  Realmente existem dúvidas, a lei não é muito clara. Então, o decreto e esse parecer 

teriam a finalidade de esclarecer isso.  

A terceira questão que foi colocada aqui é sobre a portaria ser do dia 16 e a 

CONJUR ter assinado o documento no dia 20.  Eu, particularmente, gostaria de dizer aos Srs. 

Conselheiros o que aconteceu exatamente no trabalho que eu fiz junto à Consultoria Jurídica. 

Cheguei a conversar com a Conselheira Fátima que seria conveniente que esses documentos 

fossem editados depois de termos uma discussão a respeito do assunto. Cheguei a colocar essa 

questão com toda clareza dentro do Governo.  No entanto, houve  uma preocupação do Sr. 

Ministro e da Consultoria de que não caíssemos com essa eleição dentro do carnaval, para evitar 

a perda de um semana e as repercussões disso.  

Além do mais, isso não me foi dito, mas acho que poderia estar nas intenções, 

seria a conclusão desse processo dentro da gestão deste Ministro que deve deixar o Governo 

antes do final de março.  Acho que teríamos aí uma garantia de que tudo isso transcorreria de 

acordo com entendimentos que foram feitos dentro do Governo. Portanto, houve realmente uma 
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apressamento do Ministério no sentido de publicar o edital e a portaria com os membros para que 

se ganhasse tempo. 

Isso está tanto mais assegurado, que do edital, embora conste o nome do 

Presidente do CNAS, só consta a assinatura do Ministro. O edital anterior foi assinado pelo 

Ministro e pelo Presidente do CNAS.  Quer dizer, houve, realmente, um desejo de correr com a 

coisa para garantir que os prazos pudessem ser cumpridos.  Assim eu justifico o porquê de a 

portaria ter sido assinada no dia 16 e publicada no dia 19.   

Com relação à documentação da Consultoria Jurídica, tenho uma informação 

que é muito importante. Antes do Natal – portanto, antes de viajar, no dia 19, sexta-feira – eu 

estive no gabinete do Consultor Jurídico do Ministério.  Ele, à mão - o manuscrito está aqui e 

posso mostrar a vocês –, respondeu a grande dúvida que existia.  Isso aqui é a letra do Dr. 

Bonifácio. Ele respondeu, em dezembro, que as entidades eram membros do Conselho e não as 

pessoas. Era a grande dúvida que existia a respeito de pessoas, entidades etc.  Tive a 

oportunidade de mostrar isso a várias pessoas, porque aqui ele esclarece uma série de questões 

relacionadas com as dúvidas. Isso foi feito em dezembro.   

Depois veio o Natal, o Consultor Jurídico entrou de férias e só retornou no dia 13 

de janeiro – foi o único dia que consegui novamente falar com ele. Depois, para retirar esse 

documento, tive de sentar na frente dele e pedir a ele encarecidamente para responder porque eu 

estava em uma situação delicada perante o Conselho. Eu precisava do documento com a 

antecedência devida.  

Então, foi com essa dificuldade que eu realmente consegui sacar da Consultoria 

Jurídica do Ministério o documento do qual constam essas informações que ele me deu – e está 

aqui para quem quiser verificar –, antes do Natal, no dia 20 de janeiro.  Assim mesmo, 

determinado momento, ele disse que eu estava muito insistente com relação a isso.  Não é isso, 

Dr. Bonifácio, tenho um compromisso perante o Conselho de apresentar aos Conselheiros a 

documentação em tempo hábil. Quanto à data de 20 de janeiro, eu perguntei porque ele não 

colocava a data em efetivamente respondeu, que era dezembro. Ele falou que não tinha 

importância alguma.  Ele assinou Bonifácio e colocou a data do dia 20.   Foi a data que ele 
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efetivamente redigiu e a data na qual o Ministro Reinhold deu a sua aprovação às respostas que 

foram feitas pelo Consultor. 

Eu queria dizer aos Conselheiros que tive grande dificuldade de tirar esse 

documento do Ministério.  Não consegui, infelizmente. Quero  me penitenciar por só ter 

conseguido fazer isso no dia 20, mas, creiam-me, foi o único dia que consegui.  Chegou ao ponto 

de sentar em frente ao Consultor para sacar da mão dele o documento.  Eu disse isso a ele, 

estou dizendo isso a vocês e vocês podem, a qualquer momento, conferir isso com o Consultor 

Jurídico. 

Então, essa questão das datas e essa velocidade que o Ministério teve em 

lançar os documentos atendeu àquilo que eu disse em minha exposição.  A Marlova não estava 

aqui no início e não ouviu o cronograma. Junto com o Dr. Bonifácio, em dezembro, fizemos um 

cronograma para contar todos os prazos que o decreto e que as tramitações exigiriam para a 

análise das eleições – juntas, recursos e tudo o mais. Para isso, seriam necessários sessenta 

dias.  Se não fosse cumprido o que estava nesse cronograma, não teríamos condições de fazer a 

eleição. Como o Conselheiro Vando disse, queremos as eleições. Infelizmente, estamos 

cansados de saber que as coisas não se resolvem com a velocidade que queremos. 

Essa era uma outra questão levantada aqui. 

Quanto ao fato de “depois de ouvido o CNAS”, realmente digo a vocês que, para 

a formação das comissões, essa portaria poderia ser editada depois da reunião do CNAS. Ocorre 

que o Dr. Bonifácio me disse: Gilson, não tem importância editarmos com esses nomes, que 

alguns consultados e outros, não, por uma razão muito simples, quer dizer, se alguém discordar 

disso, não quiser ou não puder, na outra eleição modificamos essa portaria umas duas ou três 

vezes. Alguns porque não poderiam trabalhar etc. e tal. Foi a informação que ele me deu. Ele me 

disse que pessoas, por exemplo, que estão na Comissão, não podem por alguma razão pessoal, 

participar, têm compromissos, e isso pode ser mudado. Além do mais, isso foi publicado no dia 

19, estamos reunidos hoje, dia 22. Seguramente as entidades não vão apresentar agora, 

imediatamente, a documentação. Então, haveria, no entendimento dele, tempo hábil para 

alterarmos essas comissões de acordo com interesse do Conselho. É com essa explicação que 

as comissões foram publicadas.  
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Até questionei se não seria melhor publicar a portaria depois de ouvido o 

Conselho, porque está aqui “ouvido o CNAS”, embora eu tenha consultado alguns Conselheiros: 

do Governo, consegui contatar todos, e da sociedade civil, da forma como já mencionei.  É por 

isso que as comissões não foram feitas depois de ouvido o CNAS. 

Essa questão da paridade, particularmente acho importante. O CNAS sempre 

trabalhou com paridade. Agora, não sei por que o decreto trata de uma forma diferente. Não 

tenho essa informação. Não sei por que, no decreto, essas comissões não foram formadas de 

forma paritária. Talvez a Conselheira Marlova, que na época discutiu o decreto, saiba explicar.  

Não tenho essa informação. 

Finalmente, eu gostaria de dizer que já foi preparado, pela Consultoria Jurídica 

do Ministério, um aviso do Sr. Ministro da Previdência ao Ministério Público Federal.  Eu estava na 

frente, quando o Dr. Bonifácio preparou esse aviso, inclusive encarecendo para que o aviso fosse 

enviado, perguntando se o CNAS precisaria mandar algum comunicado. Não, o comunicado ao 

Ministério Público é esse aviso. Aí, redigiu na minha frente e, por descuido, joguei o papel no lixo. 

Ele desamassou o papel e mandou a secretária datilografar para fazer um aviso ao Ministério 

Público, comunicando que o Ministério Público precisava tomar ciência da eleição do CNAS.  

Acredito que com esses esclarecimentos justifico o meu desempenho aqui. 

Há uma última questão que eu gostaria de comentar. O Conselheiro Vando tem 

razão quando diz que não o consultei sobre esses trabalhos que estavam sendo feitos aqui. Ele 

tem absoluta razão quanto a isso.  

Agora, eu gostaria de dizer que o meu último contato com a Consultoria foi no 

dia 19.  Eu saí para o Natal e voltei no dia 5.  O Consultor Jurídico da Previdência voltou no dia 

13. Parece que você me ligou, no início de janeiro, quando eu lhe disse, a respeito desses 

documentos, que era uma iniciativa que eu tinha tomado.  Quem preparou esses editais, a minuta 

desses editais, de acordo com o cronograma que me foi passado pelo Consultor Jurídico, fui eu. 

Eu preparei essas minutas com o objetivo de ganhar tempo exatamente, já que a eleição deveria 

ter essa sistemática. Foi o que passei para todos, para  Fátima, no dia 5; passei um fax para o 

CFESS com a proposta desses documentos; passei um fax para o Vando lá em Recife, 

mandando essa documentação. Então, eu fiz o que foi possível para conseguirmos ganhar 
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tempo. Embora eu não esteja querendo dizer que houve um atropelamento, posso assegurar que 

estamos dentro da lei, não estamos fazendo nada fora da lei. De acordo com a Consultoria 

Jurídica, podemos mudar essa portaria a qualquer momento. 

Com isso, acho que estamos diante da seguinte questão:  vamos fazer as 

eleições na forma da lei ou criar alguma ação.  O Bonifácio me disse que as entidades que se 

sentirem prejudicadas podem entrar com ações, questionar isso juridicamente, nada impede que 

as entidades façam isso.  

Do ponto de vista do Conselho, as minhas dificuldades foram imensas.  O meu 

tempo foi mínimo, exíguo, para conseguir fazer esse mínimo que está aqui. É com essa 

justificativa que me coloco perante os Conselheiros, para dizer que infelizmente a burocracia 

interna, o mês de janeiro e essas dificuldades todas criaram dificuldades para que tivéssemos 

esses documentos com a antecedência necessária. 

Além do mais, isso foi parar na Consultoria Jurídica em setembro e está sendo 

cobrado desde setembro. Todos sabemos que o Moroni ligou diversas vezes. Se eu não tivesse 

sentado na frente e tirado esse papel da mão, realmente não o teríamos. 

Era isso que eu gostaria de esclarecer. 

Com a palavra a Marlova e, em seguida, a Fátima. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Gilson, eu trabalhei bastante com o Dr. 

Bonifácio e sei que muitas vezes, por excesso de serviço, há uma certa lentidão em responder às 

questões do Conselho.    

Louvo o teu esforço. Muitas vezes tive de proceder da mesma forma, senta-se 

na frente e arranca ou não sai.  

Todos nós aqui estamos vivenciando um exercício, que é o da democracia e o 

da participação de um maior número possível de cidadãos nas decisões de Governo.  É disso que 

trata a Constituição em seu art. 204 e é para isso que existem os Conselhos. É justamente para 

que possamos inserir a participação cidadã e transformar esse exercício da vida democrática em 

uma realidade dentro dos Governos.  Acho que esse é um exercício difícil e novo. O Ministério da 

Previdência e Assistência Social não tinha experiência com um Conselho atuante como o CNAS.  
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Acho que o próprio Governo Federal também não tinha essa experiência.  Então, é normal que 

muitas vezes existam esses acertos e erros, idas e vindas.  

O que precisa ficar claro aqui é que o Ministério, Gilson, desde a minha gestão, 

faz tentativas muito claras não só de esvaziamento do Conselho como também de impor os 

prazos, os ritmos, os parâmetros.  Cabe ao Conselho, a todos nós, dar o respaldo para que tu 

tenhas força suficiente de se impor junto ao Dr. Bonifácio. É bom esclarecer que este Conselho 

não está subordinado ao Dr. Bonifácio. Então, não é o Dr. Bonifácio que determina a data da 

portaria, a data da eleição, se a portaria vai ser feita ou refeita.  Acho que para nós fica muito ruim 

as portarias saírem sem a assinatura do Presidente do Conselho, porque é um esvaziamento.  As 

portarias anteriores foram assinadas pela Presidência do Conselho em conjunto com o Ministro, o 

que demonstrava que apesar de todos os embates, que eu sei que tu estás vivendo - repito, louvo 

o esforço de procurar estar presente e fazer da melhor forma possível -, esses embates 

permanecem e precisamos ter muita firmeza para que o Ministério para que o Ministério não dite 

o ritmo do CNAS. 

O que houve aqui foi esse descompasso e essa tentativa clara, porque o 

Consultor Jurídico ditou através da portaria prazos e datas, quando não tem autoridade para isso. 

Ele tem autoridade, definida por lei complementar, para responder, quando consultado, porque 

ele precisa ser provocado pelo Ministro ou por órgãos do Ministério para responder. Agora, não 

para tomar decisões.  Realmente acho que não caberia ao Dr. Bonifácio dizer para fazer a 

portaria e depois, se não concordam, pode ser refeita, eu quero apressar.  Não, há momentos em 

que é preciso bater o pé e dizer que o Conselho vai ser consultado, que não se abre mão, que a 

portaria não pode ser editada. 

Agora eu gostaria de partir para os encaminhamentos.  Acho que os 

esclarecimentos foram ótimos, extremamente pertinentes, é bom que todos nós saibamos.  Eu 

acho que agora temos que pensar em como encaminhar.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual o encaminhamento que você faria, 

Marlova? 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Em primeiro lugar, acho que a portaria tem de 

ser revista. Acho que cabe ao CNAS participar da discussão, tanto dos prazos quanto da própria 

redação, da composição das comissões e da discussão de novos prazos. 

Em segundo lugar, Gilson, caberia, com a máxima urgência, uma revisão do 

decreto naqueles pontos em que o CNAS entende que o decreto não privilegia as questões de 

consenso da sociedade civil e do próprio Governo. 

Quero lembrar - acho que foi a Fátima que fez esse apelo – que essa não é uma 

discussão da sociedade civil, é uma discussão do CNAS.  Cabe também aos membros do 

Governo  - eu, como Conselheira governamental, reitero essa posição - defender a autonomia 

deste colegiado.  Teríamos que revisar o decreto, alterar os pontos que gostaríamos de ver 

alterados, no prazo mínimo, ainda nesta reunião, e negociar junto ao Ministério e à própria Casa 

Civil. 

Eu sei, Gilson, que tu és um hábil negociador junto à Casa Civil, as respostas 

que tu tens obtido lá têm sido excelentes. Acho que mais uma vez vamos pedir que tu sejas o 

nosso embaixador lá para resolvermos as dificuldades.  É um espaço de negociação. Feitos todos 

esses esclarecimentos, não devemos nos delongar mais em discussões estéreis.   

A minha proposta é essa.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu queria dizer que as suas 

respostas foram pertinentes, até porque acompanhei a sua ansiedade de estar pondo a eleição 

na rua. 

Agora, realmente houve uma certa interferência do Ministério, via Dr. Bonifácio, 

no sentido de apressar.   

Eu acho que tinha que esperar - cheguei a levantar isso para você – esta 

reunião do CNAS, porque eu poderia responder por mim, mas não pelos demais Conselheiros.  

Eu achava até que poderia ser uma decisão tomada por todos juntos, pelo Plenário. 
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Concordo também que as suas explicações são cabíveis e devemos partir para 

as questões concretas.   

Eu tenho uma proposta diferença da apresentada pela Marlova. Eu acho que se 

discutirmos as comissões, sem discutir o decreto, vamos estar, de repente, discutindo e, às 

vezes, temos que modificar o decreto. A minha proposta concreta é que comecemos discutindo o 

decreto, as modificações que achamos pertinentes. A partir dessa  discussão podemos, então, 

discutir outras. Sem discutir o decreto, de novo podemos estar tomando decisões que não 

demonstrariam a necessidade de democracia neste Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Falei sobre a revisão das portarias porque 

queria lembrar aos Conselheiros que as portarias já estão publicadas em Diário Oficial e, 

portanto, valendo. Quanto mais tempo demorarmos para revisar a portaria, maior o problema 

criado, porque as entidades estão lendo e vão começar a submeter as suas candidaturas. Nem 

que seja uma portaria dizendo que está suspenso por dez dias o processo de habilitação.  Há a 

questão do prazo, e já está em Diário Oficial. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Acho que devemos discutir o 

decreto e as portarias nesta reunião. Praticamente esta reunião de dois dias é sobre a eleição, 

porque há na pauta a NOB, a Política e o financiamento, que está nos informes, que é 

extremamente grave e deve ser tratado. Podemos tomar uma decisão rápida sobre isso. 

O que devemos fazer é rever o decreto e, depois, as portarias. Eu não estou 

eliminando as portarias, apenas colocando o decreto em primeiro lugar.  

Agora, se por acaso houver qualquer problema, podemos dizer que está 

suspenso, por dez dias, e marcar uma reunião extraordinária para discutir o decreto. Só não 

podemos deixar o decreto do jeito que está, mesmo mudando as portarias, porque aí não 

mudaríamos dentro da forma mais acertada, que seriam as modificações que achamos 

necessárias no decreto. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de lembrar que a Conselheira 

Fátima chegou a ter um entendimento com o Ministro a respeito dessa questão do decreto.  

Eu pediria a ela que relatasse o posicionamento do Ministro quando conversou 

com ela. Depois eu também tratei do assunto com o Sr. Ministro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu marquei uma audiência 

exatamente para discutir a questão da eleição e levantei o decreto, os prazos. Ele concordou, 

porque era inclusive para terminar tudo, inclusive com a posse, ainda no mês de março.  Aí eu 

disse que não, mesmo porque o nosso mandato iria até abril. Ele concordou com isso, disse que 

não teria problemas. Ele disse que gostaria que a eleição fosse ainda na gestão dele. Parece-me 

que a gestão vai até o dia 5 de abril. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É no máximo até o dia 2, porque no dia 3 

ele tem de estar fora. Então, a eleição tem de ter um prazo, que foi exatamente o desse ajuste de 

prazo que está aí. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Sobre o decreto, ele falou 

explicitamente para mim o seguinte: como foi a primeira pessoa que veio falar para mim sobre a 

questão da eleição, eu não tenho ainda todas as respostas claras. Eu vou pensar sobre o assunto 

e depois podemos retomar essa discussão. Ele não fechou nenhuma porta, dizendo que o 

decreto é esse, vai ser esse e acabou.  

A única coisa com a qual ele foi mais inflexível foi com relação à questão do 

parecer do jurídico sobre a questão de quem poderia participar da eleição ou não.  

Com relação ao decreto, ele pareceu aberto a rediscutir o decreto. Eu perguntei 

para ele: o senhor está lembrado que isso foi uma das questões que atrapalharam bastante, 

inclusive a nossa posse? Quase não pudemos tomar posse porque não tinha saído no Diário 

Oficial, inclusive por demora na documentação, o problema criado para as entidades com essa 
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documentação e outras restrições do decreto. Ele se mostrou aberto a isso; não deu nenhuma 

resposta, mas se mostrou aberto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu acho que a Marlova colocou uma 

questão importante.  

Na hipótese de o decreto eventualmente não ser alterado, teríamos que ter os 

nomes do Conselho, da sociedade civil, já que os do Governo já discutimos, para as comissões.  

Essa é uma questão objetiva.  Se alguém que está arrolado nas comissões não se julgar com 

condições de participar, é muito importante que se manifeste, porque essa é uma questão prática 

que temos aqui. 

Essa questão das comissões é objetiva e precisa ser tratada.   

Quando à questão dos prazos, o que a Conselheira Fátima relatou é o correto, 

ou seja, o Ministro está querendo fechar esse assunto dentro do seu mandato. Quanto a esses 

prazos, sinceramente acho muito difícil alterarmos; senão impossível.  Acho que o Ministro não 

vai mudar isso depois de já ter aprovado e soltado esse negócio.  Acho muito pouco provável 

mexermos em prazo.  

Esta reunião, sob algum aspecto, é positiva, porque estamos tomamos 

conhecimento da portaria dois dias depois de publicada no Diário Oficial. Então, o Conselho está 

sendo informado em um tempo relativamente pequeno.  

Quanto ao prazo, acho muito difícil mexer.  

A revisão do decreto pode até ser levada em outros fóruns.  Por quê?  Quem faz 

decreto é o Presidente da República.  Ora, qualquer coisa que o Ministro diga tem um efeito maior 

ou menor porque, no fundo, é o Presidente da República que vai saber se quer ou não mexer no 

decreto, assim como ele nomeia Conselheiros etc.  

Aliás, há uma frase do Bonifácio Andrada dizendo o seguinte: a entidade pode 

mudar as pessoas, desde que o Presidente concorde em nomeá-las. Na realidade, da forma 

como está colocada a coisa, rebate no Presidente da República. Essa questão é muito 

importante. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Se o Ministro da pasta levar... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Sim.   

Como eu disse, não havia nenhuma sugestão concreta do que mexer no 

decreto. Não tive como negociar nada do decreto. 

Conselheiro Célio com a palavra.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Quero argumentar também. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Célio, está escrito em 

primeiro lugar o Conselheiro Vando. 

Com a palavra o Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Tenho algumas dúvidas, Gilson.  

Quando tivemos dificuldade em um dos grupos de trabalho - acho que foi o de 

benefícios eventuais, porque havia uma resposta da Consultoria Jurídica orientando sobre os 

benefícios eventuais - chegamos a conversar sobre a possibilidade de haver um parecer de um 

consultor altamente qualificado, externo ao Conselho. Inclusive você sugeriu o nome de um 

consultor de São Paulo, que era altamente qualificado e sem vínculo.   

Tenho dificuldade de entender – gostaria que pudéssemos esclarecer mais, 

porque só uma informação não em satisfaz – se o Conselho Nacional, sendo um órgão superior 

de deliberação colegiada, vinculado ao Ministério, isso significa ser subordinado ao Ministério. 

Essa é uma dúvida sobre a qual eu gostaria de ouvir não uma ou duas opiniões, mas muitas 

opiniões, de pessoas balizadas para esse tipo de coisa.  Uma informação só não me convence. 

Até pedi para a Andréia a lei, porque foi citada a Lei Complementar n.º 73.  Leio 

e releio o art. 11 e não me convence. Aliás, eu nem entendo.  Se eu não consigo entender, pior 

ainda para me convencer.  Aqui diz que a Consultoria Jurídica é subordinada aos Ministros, mas 

não diz o que um órgão superior de deliberação colegiada, como os Conselhos, tem a ver com 

isso aqui. Realmente eu gostaria de entender. 
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Um parecer pode ou não ser seguido, segundo esse entendimento. Eu acho que 

o Conselho precisaria ter um esclarecimento ou vários esclarecimentos para poder dizer: “o.k., 

esse é o parecer”. Por enquanto, não estou convencido. 

Acho que o Conselho deveria até esquecer um pouco que existe esse decreto. 

Não sei se a Marlova gostaria de falar outra vez, mas esse decreto nasceu dentro de uma 

conjuntura.  Acreditávamos que o Conselho estava sendo esvaziado, que não iria haver eleição 

da sociedade civil e que, provavelmente, o Governo Federal poderia até intervir no Conselho, 

tanto que o nosso mandato acabou e não saiu a eleição. O Governo, por medida provisória, 

prorrogou, à revelia de uma consulta até à sociedade civil, o mandato da sociedade civil, em 

janeiro ou fevereiro de 1996, o que causou bastante constrangimento.  Não é uma medida 

provisória que determina um mandato.  Há uma lei. 

Então, criou-se um constrangimento exatamente por conta dessa interpretação 

da eleição. 

O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente resolveu isso de forma 

extremamente madura: colocou que a eleição é assunto do Regimento Interno. Quando chega a 

época da eleição, eles são mais antigos que nós – já têm três eleições e nós vamos para a 

terceira – cria-se as comissões conforme definido no Regimento Interno, e é com a fiscalização 

do Ministério Público.  É uma coisa extremamente simples: o Conselho coloca em seu Regimento 

Interno os procedimentos legais, a regulamentação da eleição da sociedade civil. Ora, no 

Conselho há representantes governamentais; metade, metade. 

Por que o Conselho de Assistência Social tem de ter um decreto assinado pelo 

Presidente da República? Ora, se o Conselho cria um outro entendimento, esse decreto pode ser 

revogado. Não é a sociedade civil.  O Conselho quer criar o entendimento de que eleição é um 

problema de Regimento Interno, é um problema nosso, a ser resolvido por nós. O Governo está 

presente no Conselho. A coisa se simplifica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro, o decreto é uma coisa 

indispensável, conforme já esclarecido. 

Eu gostaria que o Conselheiro apresentasse o encaminhamento. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Não, estou querendo discutir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não temos como fugir do decreto.   

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Tudo bem, não temos como fugir do decreto.  Ele 

está monitorando uma eleição da sociedade civil. É preciso que o Governo diga como a 

sociedade civil vai fazer a eleição.   

E mais: estabelece que quem o Governo quiser pode ser habilitado, porque tem 

maioria nas comissões, tem a Presidência, o Presidente tem o voto de minerva.  Eu quero saber 

se o Conselho concorda com isso, ainda que exista o decreto. Há coisas na própria LOAS com as 

quais o Conselho não concorda.  E aí organiza-se para democraticamente fazer alteração na lei. 

Por que o Conselho, tendo muito mais clareza de quem é, não pode deliberar para fazer 

alterações a nível de um decreto?   

É o Conselho. Estou chamando a atenção dos representantes governamentais 

porque não é a sociedade civil só que está envolvida.  Os representantes do Governo também 

estão de acordo em quebrar a própria cultura do Conselho?  É coisa que está no decreto. A partir 

daí, para que comissão paritária, se o próprio Governo concorda que não deve ser assim para a 

eleição da sociedade civil? 

A primeira questão que deve mudar no decreto é a da paridade.  E se o Governo 

não aceitar mudar o decreto? É por isso que esse tipo de decisão deveria ser consenso no 

Conselho. 

É cultura nossa a paridade. O decreto não vai ao encontro dessa cultura, vai 

muito de encontro, confronta-se.   

Quanto à questão dos prazos, não acho que o Ministro deva administrar os 

prazos em função do tempo do seu mandato.  Acho isso até uma coisa absurda. Em função de 

deixar o cargo, a eleição tem de ser até lá.  Se o decreto é alterado, obrigatoriamente a portaria 

cai, porque ela foi feita dentro de um decreto. Tenho a impressão de que se o decreto for alterado 
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a portaria cai e, portanto, recomeçaria outra vez a contar o prazo, em função da nova 

característica do decreto. Não sei se seria assim, se esse é o entendimento correto.  

Se o Ministro quer manter o prazo, ele vai ter pouco interesse em alterar o 

decreto.  Aí, há uma situação complicada.  A questão do prazo é negociável?  O Ministro 

concordaria em ser um convidado de honra para o dia da eleição ou para o dia da posse?  Ele 

tem de ser Ministro até o dia da eleição?  Temos que conversar com o Ministro.  Ele tem de 

entender que o mais importante em uma eleição é que ela seja democrática e participativa. Ele 

ganhará se entender assim. Agora, se ele entender que a eleição tem de ter o prazo, e aí 

comprime-se todos os outros prazos e dificulta-se a própria reconstrução do decreto, é mais 

complicado. 

O Ministro concorda em alterar o prazo?  Entendo que se o decreto for alterado 

deve-se alterar os prazos da portaria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O seu encaminhamento é consultar o 

Ministro sobre a questão da paridade e do prazo?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Há outras coisas. Rever o 

decreto. A paridade está dentro do decreto.  

Uma das coisas seria a paridade, mas há a questão dos documentos que foram 

complicadores.  Já levantei isso para você desde o dia 5. São questões que dificultaram a outra 

eleição.  

Agora, mudando o decreto, depois viriam as outras coisas, como conseqüência 

da mudança. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Célio com a palavra. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Também considero que neste momento 

devemos fazer a discussão do decreto, artigo por artigo, sugerindo as alterações que 

consideramos pertinentes. Defendo esse encaminhamento para este momento. 
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Entretanto, entendo que a eleição não precisa ser definida por decreto. Entendi 

o argumento levantado pelo Sr. Presidente, de que os artigos de uma lei orgânica devam ser 

regulamentados por decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Segundo explanação da Consultoria 

Jurídica. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Entretanto, também tive informações de 

consultorias jurídicas, a respeito dessa mesma questão. Alegavam, por diversas ocasiões, em 

outras eleições de Conselhos de que participei, que quando uma lei define que uma eleição é 

feita em fórum própria essa lei está delegando autonomia para esse fórum próprio - no caso, 

sociedade civil - se regulamentar e se organizar.   

Então, no âmbito administrativo do poder público, seria através de decreto. No 

caso de a própria lei delegar, sem a necessidade de decreto, estaria portanto, remetendo ao 

fórum próprio, que poderia gozar de autonomia para regulamentação. 

Essa discussão em torno de o fórum próprio ser totalmente autônomo, que 

perde o sentido quando regulamentado por decreto, precisará ser feita em momento posterior, 

dado que já temos um decreto publicado e dado que temos prazo para realização da eleição.  

Como colocou o Conselheiro Vando, ninguém está interessado em atrapalhar 

esse processo. 

A discussão de princípio sobre autonomia do fórum próprio, remetemos para o 

momento seguinte.  No momento atual, resgatamos apenas o sentido do que seja um fórum 

próprio, ou seja, resgatamos ao máximo o sentido da autonomia da sociedade civil, da autonomia 

do processo de escolha e, com esse entendimento de busca do máximo de autonomia possível 

dentro do âmbito do decreto, devemos passar à revisão do decreto. 

Da mesma forma, o decreto coloca no seu art. 13 que as Comissões de 

Habilitação e Receptora e Apuradora deverão ouvir a Consultoria.  Trata-se de avaliar uma 

manifestação colocada. Ouvir, podemos ouvir quaisquer consultorias. Como já foi levantado, 
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somos um órgão autônomo de decisão e não, como coloca a Lei Complementar n.º 73, um órgão 

subordinado ao Ministério. 

Considero que os dois pareceres que temos em mãos, e outros mais que 

possam aparecer, têm o mesmo peso.   Todos deveriam ser ouvidos pelo Conselho na 

apreciação e mesmo na revisão do decreto, o que temos de fazer a partir deste momento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro, a sua proposta é que no art. 

13, além de poder ouvir a Consultoria Jurídica, seria também ouvir o CNAS. 

O art. 13 diz que a Comissão de Habilitação, a Comissão Receptora e Apurado, 

a Junta Eleitoral e o Presidente do CNAS poderão ouvir a Consultoria Jurídica do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – O meu encaminhamento é que façamos a 

revisão do decreto, artigo por artigo, desde o início.  Quando chegarmos a esse momento, 

faremos a argumentação específica. 

A defesa que fiz é que o parecer da Consultoria Jurídica tem o mesmo peso, 

para nós, que outros pareceres.  Devemos ouvi-los também.   

Vamos apreciar os artigos do decreto pela ordem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – O mais justo seria pegar o 

decreto, ver parte por parte. Depois de fazer as modificações, veríamos se é tão necessário 

mudar os prazos. 

Se não houver necessidade de mudar os prazos, podemos mantê-los. Se fosse 

para dificultar as eleições, como ocorreu anteriormente, realmente seria caso de mudar prazo. 

Mas se vai facilitar, pode ser que não precise alterar prazos.  Só vamos ver isso concretamente 

quando fizermos as nossas propostas de modificação. 

Era essa a primeira questão. 
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A segunda é sobre se o Ministro vai ou não aceitar.  Foi colocado por alguém 

que o Ministro só tem a ganhar com isso. Não é só ó Ministro, mas o Presidente da República. Eu 

estava conversando com a Eurídice e dizendo: será que o Presidente da República, com todos os 

problemas que estão existindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro - bolsa que cai ali, bolsa 

cai acolá, pacotes, reformas – vai ficar criando obstáculos à eleição da sociedade civil do CNAS?  

Aí realmente vou achar que participei de uma coisa que não sabia que era tão grande. Eu achava 

que era uma tarefa muito importante, mas não sabia que era tão importante. Nunca ninguém me 

tratou com tal deferência. 

Realmente o decreto tem todas as condições de ser revisto, se houver vontade 

política do Ministro e do Presidente de acatar. 

Acho que deveríamos partir para ver ponto por ponto.  Depois de rever o 

decreto, vamos ver se há grande necessidade de mexer nos prazos. 

Para ver ponto por ponto do decreto, ouvidos os demais Conselheiros - o 

Anoildo quer falar, normalmente a Eurídice sente o Conselho como um todo e não só sociedade 

civil ou Governo - poderíamos começar a ver o decreto logo após o almoço. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Depois de ouvir o Anoildo vamos colocar 

em votação os encaminhamentos. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS – Eu gostaria de colocar duas 

palavrinhas rápidas.  

Em primeiro lugar, quero parabenizar o Presidente pelos esclarecimentos 

altamente equilibrados e, do meu ponto de vista, respaldados em posições não só escritas, 

pautadas, que poderão ser contestadas como qualquer posição.  Cada membro ou o próprio 

Conselho pode ter as suas reações. Isso é normal. 

Parabéns, realmente, pelo trabalho que foi feito em um período difícil, em que 

normalmente estamos de férias.  Eu sei porque trabalhamos a meia carga, inclusive em todas as 

áreas.  
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Há um ponto em que a Conselheira Marlova tem toda a razão.  Eu gostaria, 

inclusive, de mexer na lei, se fosse o caso, de fazer proposta como Conselheiro.  É preciso haver 

um espaço para mexermos no decreto, se for necessário, para melhorar, para tratar do assunto 

de maneira mais acertada.   

Agora, parece-me que o momento não é propício para acharmos que o decreto 

alterado vai mudar a eleição.  Foi feita uma eleição com esse decreto, houve dificuldades. Não é 

o decreto alterado, o que vai levar algum tempo.  As propostas podem ser rápidas, pode ser  hoje 

à tarde. De repente, vai haver um processo de maturação, com o Ministro, com a equipe dele, 

levando ao Presidente. 

Eu vejo de forma prática o encaminhamento da Conselheira Marlova no sentido 

de as comissões e as portarias serem revistas.  

Se levarmos essa discussão, não só do decreto, mas alguma coisa da própria 

lei, eu teria sugestões a fazer, se continuar no Conselho, para alterar também a lei, a LOAS, 

relativamente ao Conselho.  Acho que seria com mais tempo, mais aberto, talvez até poderíamos 

criar uma comissão para trazer uma minuta do que se precisa.  Aqui vamos ficar a tarde inteira, 

colocando pontos. É importante, mas isso vai ser levado, vai ter um tempo de maturação, como já 

foi dito, para depois ser encaminhado ao Presidente da República. No momento eu acho que não 

é a forma ideal, com maior eficácia e eficiência.  Acho que teríamos de partir do que temos, que 

tem base legal, podendo até mesmo ser contestada, mas muitas vezes temos de consultar a área 

jurídica para ter os esclarecimentos. 

Então, eu fico com essa posição de rever nomes, portarias e, se for possível, até 

datas. Percebo que o Ministro tem interesse de que isso seja viabilizado antes de deixar o 

Ministério, mas isso não é condição necessária e suficiente. Isso pode ser mudado ao longo do 

percurso.  É uma intenção que ele tem.  Vamos começar esse processo. Se for o caso, 

mudaríamos a data mais adiante, às vezes até por uma imposição do próprio trabalho.  Não é que 

se quer mudar.  Se eu quiser mudar uma data agora é porque estou querendo mudar.  Não gostei 

do dia 10, gostei do dia 15.  Não, poderemos mudar posteriormente porque precisamos mudar. 

Obrigado. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Temos aqui alguns encaminhamentos.  

Em primeiro lugar, existe um encaminhamento no sentido de se rever os 

decretos e outro de se criar uma comissão para fazer esses estudos de rever esse decreto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Que não seria para essa 

eleição.  Isso tem de ficar bem claro isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seria uma comissão com prazo 

suficiente, mas não para essa eleição. 

Esse seria o primeiro encaminhamento que vamos colocar em votação. Eu 

acredito que os Conselheiros já estão suficientemente esclarecidos sobre o assunto.  Não sei se 

acham se seria conveniente alguém falar para defender uma posição ou outra.   

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – O meu encaminhamento, Gilson, pegava 

também a questão do decreto. Se votamos esse primeiro, anulamos o meu encaminhamento.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O seu não é o das comissões? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – É que as comissões sejam revistas e que ainda 

no prazo desta reunião, hoje ou amanhã, o decreto seja revisto. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Hoje à tarde podemos discutir o decreto e criar 

a comissão para discutir o decreto para futuras eleições. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Rever as comissões significa alterar o decreto.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O ponto central é o decreto.   
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A minha sugestão é de que o 

decreto seja revisto, ainda para esta eleição, hoje.   Ele está dizendo que o decreto não seria 

revisto hoje, mas depois, por uma comissão.  A minha proposta é que haja uma comissão depois, 

para rever para as outras eleições, mas que o decreto seja revisto hoje para esta eleição ainda. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu tinha entendido que o Conselheiro Anoildo 

não se opunha a que o decreto fosse revisto ainda hoje.  O que eu entendi que ele nos alertou é 

que precisamos lidar com dados da realidade, que é a questão dos prazos, mas o Conselheiro 

não está contrário.  Entendi que o Conselheiro sugeriu a revisão do decreto, mas que devemos 

considerar que temos um problema e talvez possa levar mais tempo do que gostaríamos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – E aí mudam-se os prazos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de ponderar com os 

Conselheiros o seguinte: a revisão de um decreto significa uma negociação com a Presidência da 

República. Para conseguir mudar a data da II Conferência Nacional de Assistência Social, 

levamos de três a quatro meses. Por isso eu gostaria, chamando esse aspecto de realidade, de 

saber se vamos discutir esse decreto para esta eleição ou para outras. 

Sinceramente, rever esse decreto, na atual circunstância, e ainda conseguir 

manter os prazos que estão aí, parece-me uma coisa totalmente absurda. Não consigo conciliar 

esses prazos com a revisão do decreto para atender a modificações. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS – Seria uma incoerência. Se um prazo, 

com revisão do decreto, levaríamos dois ou três meses, não haveria como fazer a eleição. 

O processo de trabalhar nisso é válido. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – A minha opinião é a vontade política. Se este 

Conselho é tão importante como parece, que tanto se preocupam com a eleição da sociedade 

civil, há muito interesse em que este Conselho funcione plenamente, até porque concede os 
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famosos atestados de filantropia entre outras coisas - sabemos que a questão cartorial deste 

Conselho preocupa ao Governo e a toda sociedade - entendemos que pode haver um esforço 

para resolver esse problema num curto espaço de tempo. Se este Conselho é importante, se tem 

tarefas importantes para a sociedade, pode haver um esforço para tanto. 

Agora, se for incoerente para o Governo, é incoerente para nós, sociedade civil, 

participar de uma eleição regulamentada de maneira autoritária.   Não podemos nos submeter a 

um processo eleitoral regulamentado de maneira autoritária.  Vamos entrar em comissão? Vamos 

nos candidatar? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, eu gostaria de lembrar que 

essa posição de que esse decreto é autoritário, estamos neste Conselho tratando disso 

atualmente. Isso nunca foi levantado, que eu tenha lembrança. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Esse decreto não estava em discussão. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que é prematuro agora discutirmos 

quanto tempo eles vão levar para acatar ou não as modificações do decreto até porque nem 

sabemos que modificações vão ser propostas. 

Eu negociei esse primeiro decreto e lembro-me de que no final o Ministro Clóvis 

disse que valeria para uma primeira eleição, o que poderíamos rever a qualquer momento para a 

segunda eleição. O próprio chefe da assessoria jurídica, o Dr. Calvo, disse-me: Marlova, 

reconheço todas as imperfeições apontadas.  Eu já apontava. Vamos rever, há o compromisso. O 

próprio Ministro sabia que esse decreto deveria ser revisto. 

Eu me penitencio, acho que todo o Conselho tem de se penitenciar, porque 

estamos deixando para tratar desse assunto às vésperas da eleição, com problemas de prazo. 

Todos sabem quantas vezes eu alertei, inclusive cobrando em reuniões do Conselho: tem de 

tratar das eleições da sociedade civil, tem de discutir a questão dos membros.  Desde outubro eu 

falo sobre isso, podem olhar nas atas. Eu sabia que isso iria dar problemas. 
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A minha proposta é: não vamos nos alterar nem criar atritos onde não existem. 

Todos nós concordamos que é possível e viável rever o decreto. Então, temos de revê-lo de 

imediato e, de posse das propostas do que queremos que seja alterado, avaliaremos se é viável 

para esta eleição ou não.  Ninguém aqui é ingênuo ou vai tapar o sol com a peneira e fechar os 

olhos para a realidade.  Se estivermos propondo questões de fundo, extremamente complexas ou 

muitas alterações, sabemos que não vai ser para agora.  

Vamos discutir de imediato e depois vemos o encaminhamento a ser dado para 

a proposta de alteração do decreto. 

Essa é a minha proposta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ou seja, a sua proposta é decidir se 

vamos propor mudanças no decreto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Com isso todos concordam. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Todos concordam com isso? 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS – Eu vou propor também algumas 

coisas.  Tenho certeza de que isso não vai ser decidido em uma reunião.  Há coisas que são da 

competência do Conselho. Podemos até delimitar prazos.  Podemos fazer uma reunião 

extraordinária e decidir. Está bom.   

Agora, viemos aqui e vamos fazer outras propostas.   Não vamos ficar só com 

uma mexida pequena para que a eleição seja mais fácil ou mais simples. Eu quero fazer algo com 

base, de mudança. Só por que a eleição vai ser agora, vou mudar algo?  Não. Se eu puder fazer 

propostas, inclusive sobre a própria lei, eu vou fazer, então, nesse momento.  Aí a discussão vai 

ser maior. Estou imaginando assim. É um campo em que podemos ter um tempo maior para 

pensar e fazer uma coisa maior, não só pensando nas eleições.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Eurídice. 
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EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Desde o início eu tento colocar uma coisa 

para vocês que vai na linha da Marlova. É mais ou menos o que eu imagino que seja o ideal.  Eu 

acho que as propostas inexeqüíveis só desgastam o Conselho. Propor algo que não seja 

alcançável enfraquece-nos, fragiliza-nos.   

A minha proposta é criar esse grupo, sim, rever toda essa questão, tendo em 

vista que não vamos alcançar resultados para essas eleições.  É o que imagino como mais 

pertinente para este momento. Há prioridade, sim; o Governo está, atualmente, mobilizado por 

questões extremamente graves e não acredito que isso vá ocupar a primeira linha, por mais que 

haja empenho político, com o maior esforço. Há um processo de saída do Ministro, de 

substituição, de recomposição dos Ministérios. Enfim, não acredito na viabilidade de se conseguir 

uma alteração profunda nessa questão para já, para essas eleições.   

A minha proposta vai na linha de que se crie esse grupo, que se reveja, que se 

reestude a questão, visando uma próxima eleição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Fátima com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A minha proposta é diferente 

da proposta do Anoildo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É igual à proposta da Conselheira 

Marlova, Conselheira? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Seria rever as questões que 

podem ser modificadas, negociadas antes das eleições, e criar uma comissão para mudanças 

mais profundas.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Temos de colocar em votação, porque há 

duas posições.  Temos a posição de rever o decreto para essas eleições ou criar uma comissão 

para rever o decreto para eleições futuras.  Esse ponto é fundamental. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS – Essa questão de rever decreto, não 

há a questão de se rever um ponto ou dois do decreto. Seria rever naquilo que os Conselheiros 

acham que precisa ser revisto.  A amplitude dessa revisão não pode ficar na cabeça de um ou de 

outro.  Vou rever só isso ou vou fazer só isso. Isso não pode ficar assim.  

A abertura é colocada na medida em que este Conselho se reuniu para dizer 

qual a profundidade da mudança. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Isso está entendido. 

Conselheiros, é muito importante deliberarmos sobre essa questão da revisão 

do decreto porque ela está na base das demais possibilidades. 

Vou colocar em votação essa questão.  Todos já estão suficientemente 

esclarecidos. A criação de uma comissão, em qualquer hipótese, é uma questão de consenso.  

Essa comissão deveria ser formada por Conselheiros para procederem à revisão do decreto.   

Seria uma comissão paritária, sociedade civil e governo, que é consensual aqui. 

Alguém discorda da criação dessa comissão? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Depende. Eu discordo. 

A ordem da deliberação é se vamos ou não vamos fazer a revisão do decreto, 

hoje à tarde, item por item.  A formação de uma comissão é posterior.  

A discussão dessa questão é posterior. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Colocar em discussão se vamos discutir 

o decreto hoje à tarde ou em qualquer dia que seja é indiferente de criar uma comissão para 

discutir o decreto. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Peço que seja posto em votação o 

encaminhamento claro que fiz. O meu encaminhamento é claro: vamos discutir o decreto hoje e 

rever as comissões. 

Essa é a minha proposta e eu gostaria que ela fosse colocada em votação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O encaminhamento  é no sentido de que 

essa revisão do decreto comece já.  No colegiado, a proposta é de que a revisão do decreto 

comece já.  

A outra proposta é de fazer isso através de uma comissão. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL - Trazendo para o colegiado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos colocar isso em votação, 

quer dizer, aqueles que acharem que devemos rever já e aquele que acharem que devemos rever 

através de uma comissão. 

Quem estiver de acordo que na reunião do CNAS seja revisto o decreto levante 

a mão.  (Pausa.) 

Sete votos.   

Quantos Conselheiros estão presentes?  Onze. 

Por decisão de maioria, vamos fazer uma proposta, nesta reunião, quanto à 

revisão do decreto. 

A questão da comissão fica... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – ...para o final do dia de hoje, se resolvermos 

que é necessário formar uma comissão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos iniciar esse trabalho de 

revisão do decreto. 
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Quanto às comissões, em função das propostas de encaminhamento e revisão 

do decreto, se a Conselheira Marlova estiver de acordo, discutiríamos a questão da revisão das 

comissões. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Gilson, estou imaginando que em uma tarde de 

trabalho vamos conseguir esgotar o decreto e, com certeza, ter as propostas. Ao final, vendo que 

tipo de propostas temos, se são muito de fundo ou se são mais ou menos complexas, poderemos 

tomar uma posição: se queremos negociar já, se não queremos negociar com o Governo agora, 

se vamos deixar isso para mais adiante, se vamos rever as comissões, se vamos mudar a 

formação das comissões, se vamos rever as portarias.  São as conseqüências. É isso que estou 

propondo. 

Devemos ter bom senso e calma para encaminhar passo a passo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos suspender a nossa reunião 

e hoje à tarde voltaríamos para rever os pontos do decreto. 

Agradeço a todos pela presença e os convoco para continuarmos os nossos 

trabalhos na parte da tarde. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiros, vamos reiniciar a nossa 

reunião.  

 Temos um trabalho longo pela frente. 

 Vamos abrir a palavra para sugestões sobre como proceder à análise do 

decreto.  A idéia era fazer a leitura artigo por artigo. Não sei se isso vai ser necessário ou se já 

existe alguma proposta específica a respeito de alguma coisa.  

 Vamos ler, então, artigo por artigo.  Vou pedir ao nosso Secretário que proceda 

à leitura.   Na medida em que ele for lendo o decreto, vamos pedindo destaque para observações. 

 

 JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Decreto nº 1.817, de 12 de fevereiro de 1996. 

 Dispõe sobre o processo de eleição dos representantes da sociedade civil no 

Conselho Nacional de Assistência Social, e dá outras providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei n 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993,  

 DECRETA: 

Capítulo I  

DA DISPOSIÇÃO INICIAL 

 Art. 1º As eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS, processar-se-ão de acordo com o disposto no presente Decreto. 

Capítulo II 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 2º As entidades dos representantes dos usuários ou de organizações de 

usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores da área de 

assistência social que desejarem participar como eleitores no processo eleitoral para escolha dos 

respectivos representantes no CNAS deverão cadastrar-se perante a Comissão de Habilitação 

até os trinta dias seguintes ao da publicação do edital pertinente, baixado pelo Ministro de Estado 

da Previdência e Assistência Social. 
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§ 1º O pedido de habilitação deverá ser assinado pelo representante legal da 

entidade, dirigido ao Presidente da Comissão de Habilitação e protocolizado na Secretaria-

Executiva do CNAS. 

§ 2º O pedido será indeferido de plano quando não instruído com os originais ou 

cópias autênticas: 

a) dos estatutos da entidade registrados em cartório, ou outra prova de 

aquisição de personalidade pública; 

b) da ata de eleição da última diretoria registrada em cartório; 

c) dos relatórios de atividades e dos balanços anuais referentes aos dois anos 

imediatamente anteriores ao da eleição; 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu queria fazer um destaque. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Poderia apresentar logo, porque já vamos 

ganhando tempo. 

Então, letra “c” do § 2º do art. 2º. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Trata-se dos relatórios de atividades e dos 

balanços anuais dos dois últimos anos. 

Poderíamos recuperar um pouco a razão desses requisitos.  O relatório de 

atividades, se for entendido que é para perceber se as entidades das três categorias 

desenvolvem atividades que demonstrem que fazem parte das categorias – usuários, 

trabalhadores ou entidades de assistência social -, tem que ser mais objetivo. Relatório das 

atividades que dizem respeito à questão aqui. 

Vou dar um exemplo concreto da questão da CUT. A CUT pode muito bem fazer 

um relatório das atividades. Interessa a quê a CUT fazer um relatório de todas as atividades: fez 

campanha salarial, promoveu congresso.  Isso interessa a quê para a Comissão? 

Relatórios abrangentes, a entidade contar tudo o que fez, não cabem.  Se o 

objetivo do relatório de atividades é perceber que ela desenvolve atividades naquele setor, então 
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o relatório tinha que dar as atividades no âmbito de atuação.  Não sei como ficaria a redação. 

Seria a respeito da questão da assistência, ou seja, fechar um pouco mais para que a entidade 

não tenha de fazer um relatório de coisas que não interessam para nós. 

Balanços anuais referentes aos dois anos imediatamente anteriores ao da 

eleição.  Qual é o objetivo de conhecer o balanço das entidades?   

Temos que pedir documentos com justificativa, com o que é importante para 

uma entidade se habilitar para exercer a função de membro do Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual é a sua proposta, Conselheira? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu colocaria dos relatórios de atividades com 

relação à Assistência Social.  Vamos ver se alguém tem alguma proposta de redação. 

Quanto ao balanço, eu gostaria de ouvir de outras pessoas, porque tenho 

dúvidas sobre a importância do balanço, sobre a justificativa disso. Então, não estou fechada para 

essa questão.  Eu gostaria que me explicassem.  Se não houver uma justificativa, por que pegar o 

balanço das entidades?  Eu gostaria que aprofundássemos um pouco mais isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estão inscritas a Irmã Rita e a Fátima. 

 

IRMÃ RITA – Acho que seria interessante perceber o seguinte: no nosso caso, 

na área hospitalar, esse relatório de atividades precisa ser circunstanciado, porque se refere ao 

atendimento que fazemos. Esse atendimento vai ter que ser cruzado, depois, com as informações 

do próprio Ministério.  Por exemplo, vamos imaginar que eu diga que no meu hospital houve cem 

internações. O Ministério precisa cruzar essa informação.  Acho que realmente os relatórios 

deveriam ser de acordo com o tipo de instituição, com a característica da instituição. 

Quanto ao balanço, é necessário que nós, da área de hospitais filantrópicos, 

apresentemos o balancete publicado no Diário Oficial.  Através do balanço é que as instituições 

de fiscalização vão perceber o que recebemos, com que gastamos. Por exemplo, se há doações, 
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de onde recebemos, o que fizemos com isso.  Esse balanço tem de ser de domínio público.  É 

uma forma de a instituição se abrir para a comunidade e a comunidade tomar conhecimento do 

que está sendo feito. 

Com relação à atividade-meio e atividade-fim, é preciso se pensar na finalidade 

da instituição e no setor.  No setor saúde, o relatório tem de ser circunstanciado, tem de ser 

minucioso, tem de mostrar, realmente, o que a instituição faz, o que recebe do Governo, para 

onde manda isso aí. Se ela não recebe do Governo e recebe de terceiros ou doações, isso 

também é provado através de balancetes publicados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Para que estamos pedindo 

esses documentos?  Quem vai olhar esses documentos?   

Que esses documentos são importantes, ninguém discorda. O balanço, 

principalmente, tem de ser transparente e de conhecimento de todos os associados. Na minha 

entidades todo o ano fazemos o balanço para conhecimento de todos os associados. O problema 

é para a entrada dessas entidades no Conselho Nacional de Assistência Social.  Quem vai pegar 

esses balanços, se vai ler com a intensidade de ver onde os recursos foram aplicados, de onde 

veio.  Acho que isso não vai ser feito. Então, é uma papel a mais que a entidade vai ter que 

mandar e não vai ter nenhum peso. Os balanços estão aqui..  Não vai ter nenhum contador lá 

para verificar se os balanços estão nos conformes.  Não teve, não tem e nunca terá. 

A minha proposta é que a questão do balanço não exista, que seja eliminada. 

No caso do relatório de atividades, para que esse relatório de atividades?  Esse 

relatório de atividades é para dizer se a entidade tem ou não tem vinculação com a área de 

Assistência Social.  É importante. 

No caso da outra eleição, o Conselho de Psicologia mandou um relatório 

dizendo só sobre a área de psicologia.  Foi pedido outro e eles mandaram quase que repetindo o 

primeiro. Não dizia nada do que eles poderiam fazer na área de Assistência Social.  Depois, a 
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própria pessoa que foi defender, mas já estava indeferido, mostrou e realmente eles tinham 

razão, faziam trabalhos, participavam das equipes multidisciplinar. 

O que eu colocaria aqui seria o seguinte: dos relatórios das atividades relativas 

às ações na área da Assistência Social. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – A entidade que tiver um relatório global, pode 

mandá-lo. 

Quem for elaborar, elaborará só na atividade específica.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Exatamente. 

Por exemplo, no caso de algumas entidades, elas só fazem assistência social e 

vão mandar o global. 

Agora, no caso de entidades como a CUT, CNBB, ABONG e outras, que 

desenvolvem uma série de outras atividades, para que vir aquela quantidade de atividades?  

Quem vai ler todas as atividades e vai conferir se aquelas atividades existiram ou não? 

É importante sabermos se determinada entidade que está se credenciando 

desenvolve determinadas ações na área da assistência social que as habilitam. Se já tiver 

passado o que seriam atividades de assistência social, ainda assim teriam outras entidades, 

como as dos trabalhadores ou usuários, que fariam outras atividades e não só as de assistência 

social. 

Até para facilitar os trabalhos da comissão, ela teria aquele enfoque do que 

seria a questão na área da assistência social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria dizer que essa redação de que o 

relatório seja na área da assistência é fundamental.  Não se deve abrir para relatórios globais 

porque o que interessa para que a entidade possa estar no CNAS é a sua vinculação com a área. 

Na eleição da sociedade civil é particularmente importante, porque sabemos que há várias 
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entidades que teriam interesse em estar no CNAS, em função da filantropia, mas que não têm 

nenhuma ligação direta com a área de assistência social, e querem pleitear vaga, sim, para 

defender interesses diretos.  Então, é muito importante.  Inclusive isso é um alerta que faço para 

o próprio Governo. Tem que haver esse cuidado, porque para o Governo não interessa ter 

entidades que venham defender aqui sua isenção fiscal, porque, em síntese é isso, com assento 

neste Conselho podendo votar resolução.  Se não ficar absolutamente explícito e claro que tem 

que haver vinculação com a área de assistência social, abrimos um precedente grave.  Acho que 

isso é uma coisa inclusive de interesse do Governo, de modificar para que o relatório seja da área 

da assistência social. 

O outro adendo que eu queria fazer é com relação às colocações da Irmã Rita.   

A Irmã Rita se referiu aos balancetes da área da saúde e dos relatórios circunstanciados. É 

evidente que tem que ser assim. Agora, eu gostaria de lembrar que quem concorre às eleições do 

CNAS não são as entidades de saúde que prestam atendimento direto e, sim, aquelas que as 

representam. Portanto, a questão dos balanços passa a ser um pouco diferente.  

Os balanços apareciam aqui como uma exigência porque o CNAS, para registrar 

entidades no Conselho, exige relatório circunstanciado dos dois últimos anos de atividade e 

balanços publicados.  O balanço tinha a função de responder a uma coisa que o CNAS exigia.  

Entendo que é absolutamente desnecessário o balanço.  

Se colocarmos os relatórios de atividades relativos à área de assistência social 

dos dois últimos anos imediatamente anteriores ao da eleição, resolve.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – São os relatórios anuais que 

todas as entidades fazem.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vou fazer uma pergunta.  Não está 

subentendido que tem que ser relativo à área de assistência social? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Não está, não.  



 

 53 de 202 

Devemos enxugar para facilitar o trabalho. O que nos interessa é saber se 

desenvolve algum trabalho na área de assistência social, se tem alguma ligação. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – A entidade quer mostrar que trabalhou. Então, 

faz relatórios enormes.  Olha como a entidade é séria, trabalhou, mas fala um monte de coisas e 

não fala o que é fundamental ou explora pouco o fundamental, quer dizer, trabalhou na área de 

assistência social, tem a ver com assistência social. Então, entidades mais gerais, que não tem 

função específica, falam de muitas coisas e não falam do fundamental.   

Interessa a CUT dizer o que desenvolve na área de assistência social, ou seja, 

temos secretaria de políticas sociais, desenvolvemos tais ações, representamos trabalhadores.  

Devemos comprovar a relação com a assistência social.  Se o relatório de atividades é dela, ela 

vai falar sobre tudo o que faz, para dizer que trabalhou. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Como estamos tratando da LOAS, esse é 

um critério, inclusive, de eliminação, porque quem não apresentar nada na área de assistência 

social não entra.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Veja bem a minha proposta.   

Não é eliminar o relatório, mas seria relatório de atividades relativas à área da 

assistência social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Irmã Rita. 

 

IRMÃ RITA – Eu acho que me coloquei mal.  A minha intenção é ter diferente 

para mim o que vocês estão querendo. O Decreto nº 752, da Presidência da República, exige de 

nós um relatório circunstanciado.  No Ministério da Justiça, até o dia 30 de abril de cada ano, 

temos que apresentar esse relatório, como temos que encaminhá-lo para o Conselho.  De uma 

hora para outra, se o objetivo for regulamentar apenas as eleições aqui, tudo bem.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – É só isso.  É isso que estamos questionando.  

Há tantos momentos em que as entidades são cobradas quanto a balanço, e na eleição não 

serve para nada.   

 

IRMÃ RITA – Com certeza, o nosso relatório tem oitenta páginas.  

Quem vai apresentar o relatório não será a minha instituição, mas a 

confederação.  

O que estou querendo firmar aqui, apesar de saber que vocês querem 

encaminhar para a eleição, é de que há uma preocupação da confederação de que em todos os 

momentos, quando eu falar em nome da confederação, devo falar da transparência que deve 

existir nas instituições e na própria confederação.  A nossa preocupação é essa.  

Quando falamos de balanço, é porque balanço é uma das formas de apresentar.  

Se aqui vai ser decidido que seja específico na área de assistência social, também concordo, em 

gênero, número e grau.  Eu acabava de dizer ao nosso Presidente que não concebo saúde sem 

assistência social, pois a assistência social é a base de toda a nossa atividade. Daí eu achar que 

está correto.  Agora, não posso presumir nem me afastar das propostas das instituições de que 

elas queiram em cada momento ser julgadas e ser, também, transparentes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, a senhora defende a presença dos 

balanços na exigência? 

 

IRMÃ RITA – Não, para a eleição não há necessidade, mas que fique claro que 

é só para eleição. Para qualquer outra circunstância, tem que existir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esse decreto é para a eleição. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Por isso estou dizendo que 

balanço é importantíssimo para qualquer entidade, mas não para a eleição. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Muito bem.   

O Moroni vai continuar a leitura. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Quando ao balanço, na primeira eleição, 

olhávamos se tinha o balanço de 1994 e 1995.  Não fizemos nenhuma análise dos balanços, 

porque não tínhamos instrumentos para fazê-la.   

Quanto aos relatórios, líamos os relatórios e o estatuto da entidade, para saber 

se estavam de acordo.  Realmente o relatório é importante para definir a categoria.  Mais adiante, 

no decreto, estão as categorias nas quais as entidades se candidatam: usuários, prestadores de 

serviços ou trabalhadores do setor.  Então, o relatório dá elementos para esse julgamento, ou 

seja, qual categoria a entidade se encaixaria. 

Parece-me que nessa discussão do relatório há uma questão de fundo: não é 

simplesmente relatório das ações na área da assistência social. Nesta eleição vão ser candidatas 

apenas entidades de assistência social?  Eu posso fazer ações na área da assistência social e 

não ser uma entidade de assistência social.    Essa discussão do relatório é de fundo, que 

precisaríamos aprofundar.  Na primeira eleição não tínhamos o acúmulo que hoje o Conselho tem 

na definição de uma entidade de assistência social.  Nós ficamos em dúvida quanto a isso. 

Parece-me que essa discussão do relatório não é só das ações na área de assistência social.  

Pode haver uma entidade que tenha ações na área de assistência social e não ser uma entidade 

de assistência social.  Há uma diferença. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – E como ficaria?  Eu quero saber da 

proposta concreta. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu estava tentando redigir.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Se formos radicalizar, Gilson, seriam só entidades 

que se encaixam no art. 3º da LOAS.  
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Fiz a seguinte redação:  “relatórios de atividades 

que comprovem a sua atuação na área da assistência social, conforme art. 3º da LOAS”. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – O decreto cita o art. 17, inciso II. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A proposta do Vando está mais 

completa que a minha, citando o art. 3º. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Tem um problema.  Essa redação exclui as 

entidades de trabalhadores e de usuários, que também são concorrentes. O art. 3º não fala de 

trabalhador.    

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Art. 6º, § 2º, letra “a”.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Mas deixa de fora os usuários 

e os trabalhadores.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Os usuários e os trabalhadores não têm 

de ser entidades de assistência social. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Uma entidade de trabalhadores 

é classista, não é de assistência social. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Se colocar art. 3º e 6º da LOAS resolveria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A preocupação de que as entidades 

obedeçam à LOAS está aqui claramente no art. 3º. 
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Agora, usuários e trabalhadores vão ter de ser de entidades mais gerais, que 

têm, inclusive, trabalho de assistência social.  De outra forma, não sei se vamos conseguir 

entidades nacionais de usuários e de trabalhadores.   

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Há duas questões ao mesmo tempo. Vamos 

dividir as coisas. Uma coisa é o que estávamos discutindo no começo, o teor do relatório. 

Então, o relatório, seja para categoria trabalhador, usuário ou entidade de 

assistência social, tem que ser objetivado para a área de assistência social.  A CUT não vai falar 

o que ela faz de assistência social.   Ela vai falar sobre os trabalhadores que ela representa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A CUT entra como trabalhador? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Trabalhadores, ela não presta serviço.  Ela 

representa os trabalhadores de assistência e vai ter de dizer como faz isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Trabalhadores, inclusive os da 

assistência. 

Não sei como seria o relatório. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Ela vai dizer que há a Secretaria de Políticas 

Sociais, quais os sindicatos são filiados a ela. Ela vai mostrar os movimentos que representam os 

usuários, quem é o público dos movimentos dos usuários.   

Agora, outra coisa é dizer o que entendemos por entidade de assistência social.  

Uma coisa é como deve ser o relatório dessas três categorias, mostrar as suas ações na área.  

Outra coisa é: quem são as entidades de assistência social e vamos ver se o decreto cumpre 

isso.  Não podemos misturar as duas coisas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, o meu entendimento é o 

seguinte: se eu peço um relatório e exijo que a entidade seja de assistência social, ela tem de 
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abordar o que faz na área de assistência social.  Ela pode abordar outras coisas também, mas 

vocês estão propondo que as outras coisas sejam eliminadas e fique só a área de assistência 

social. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Para simplificar, como o 

próprio Gilson falou, já está claro que é de acordo com a LOAS.  Mantenho minha proposta do 

relatório que comprove as atividades na área de assistência social ou atuação na área de 

assistência social, na sua respectiva categoria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – E eliminaria balanço? 

Há um consenso de que se elimine balanço? (Pausa.) 

Então, a emenda seria na forma da proposta: relatório de atividades que 

comprovem as ações relativas à assistência social, na sua respectiva categoria. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Cada categoria tem as suas 

diferenciações. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Continue a leitura, Secretário. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI –  Paramos no art. 2º, letra “d”. 

d) das duas últimas atas de assembléias gerais ordinárias registradas; 

e) de procuração, com firma reconhecida, outorgando poderes especiais ao 

mandatário para votar pela entidade, quando não o fizer o respectivo representante legal; 

f) de declaração de filiação a outras entidades de âmbito nacional ou de relação 

das entidades filiadas, quando for o caso; 

g) de certidão negativa de débito de tributos e contribuições sociais. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Destaque. 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES – Destaque. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Fátima e Célio. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A Marlova está no telefone mas 

vai dizer que é porque todas as entidades que pedem credenciamento no CNAS têm que 

mostrar... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Não têm de mostrar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Então, pronto, melhor ainda.  

Para esse tipo de certidão, demora quarenta e cinco dias.  Você pode dizer: 

mostra o protocolo.  Não adianta.  Algumas entidades têm a maior dificuldade para tirar isso e, às 

vezes, não é porque não pagaram, mas porque não têm servidores, não têm como contribuir.  É 

uma mão-de-obra que faz com que a entidade se desligue.  Quem viveu esse processo sabe 

como é.  Passamos praticamente um mês esquecidos das outras atividades da entidade, para 

ficar em cima disso.  É complicado.  Algumas entidades entraram, foram eleitas, sem terem 

apresentado isso, por conta de o próprio Ministério reconhecer a dificuldade desse documento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual seria a sua proposta? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eliminar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Célio com a palavra. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Também proponho a eliminação desse 

documento, principalmente considerando que da outra vez perdemos uma série de entidades que 

poderiam estar participando.  Elas não participaram em função disso. Estamos com interesse de 

ampliar ao máximo, democratizar ao máximo, não queremos perder essas entidades desta vez. 
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Da outra vez, fomos obrigados a receber o protocolo, mas o protocolo não 

comprova nada. Posteriormente a entidade deveria apresentar o certificado. Houve quem 

dissesse que determinadas entidades apresentaram o protocolo e depois tiveram negado a sua 

CND.  Quer dizer, desmoralizou o nosso critério, deixamos entrar uma entidade, com protocolo, 

que não deveria ter entrado, e não deixamos entrar algumas em função do prazo. Então, já 

estamos tentando fazer o máximo de celeridade ao processo e ampliar ao máximo. Esse item 

caminha exatamente no sentido contrário.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Aliás, caminhou.  Tenho uma 

comprovação concreta: ele caminhou no sentido contrário, ele inviabilizou a entrada de entidades. 

Ele não cabe. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Parece que há consenso em relação a 

letra “g”. 

Se ninguém mais quer se pronunciar, continuamos com a leitura. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Continuando. 

§ 3º É vedado que mais de uma entidades seja representada pelo mesmo 

procurador; 

§ 4º Somente poderão requerer habilitação as entidades mencionadas no inciso 

II do art. 17 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que comprovarem ter âmbito nacional. 

§ 5º para os fins do parágrafo anterior, entende-se como entidades de âmbito 

nacional aquelas cuja atuação, direta ou indireta, se dê em duas ou mais regiões do País e, no 

mínimo, em cinco Estados. 

§ 6º A habilitação da entidade de natureza confederativa exclui a de qualquer 

outra que lhe seja filiada. 

Eu gostaria de fazer um destaque aqui para chamar a atenção sobre algo que 

ocorreu na primeira eleição, associando esse § 6º com a letra “f”, que é a declaração de filiação a 

outras entidades de âmbito nacional. Foi uma questão polêmica na primeira eleição. O fato de 
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uma entidade de âmbito nacional se associar com outra de âmbito nacional tiraria o caráter dessa 

primeira, que está associada, a concorrer.  

O que é esse caráter confederativo?  Isso, na primeira eleição, foi muito 

polêmico. Na época, chegamos a consensos mínimos, mas precisaríamos discutir melhor isso.  O 

que é esse caráter confederativo e em que isso está associado à letra “f”, quando fala em 

declaração de filiação a outras entidades de âmbito nacional?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Em função disso, Moroni, teria alguma 

sugestão? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Na primeira eleição, pegamos o exemplo da 

estrutura sindical, que tem as federações estaduais e a confederação, que é a nível nacional. As 

outras entidades, que não têm caráter confederativo, mas associativo, de associação, ficariam 

fora, não teriam essa compreensão.  

Então, entidades de âmbito nacional participariam, porque teriam o caráter de 

associação e não de confederação.  

Na primeira eleição foi assim. Não sei se mantemos.  A questão foi bastante 

polêmica até chegar a essa conclusão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Pois é, já chegaram à 

conclusão. 

Eu não concordo também com a questão de que a entidade de natureza 

confederativa excluía as que sejam filiadas. Vejam vem, aí tirou todas as outras e deixou só as 

sindicais. 

Hoje, o movimento sindical é um dos movimentos que está sofrendo as maiores 

injustiças.  

Pegando o exemplo da estrutura sindical e as entidades filiadas, de novo há 

questão do engessamento e de se tirar aquela questão: entidades que poderiam, inclusive, vir a 

concorrer. Se a questão é incluir, estamos excluindo.  A entidade pode ser filiada e manter a sua 
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independência, ter seu próprio estatuto, ter seu próprio CGC, andar pelas suas próprias pernas, 

ter suas próprias atividades e diretoria própria.  Quer dizer, tem todos os outros requisitos que 

dizem respeito a uma entidade de nível nacional. 

Pelo fato de hoje existir a nível nacional federações e confederações, até porque 

a união faz a força, exclui-se entidades valiosas que poderiam estar no processo. 

Eu acho que é penalizadora para qualquer nível. 

Isso foi muito debatido. O Moroni lembrou de uma questão interessante. Foi 

muito debatido e foi uma das maiores camisas-de-força desse decreto. 

Então, eu tiraria o § 6º: “A habilitação da entidade de natureza confederativa 

exclui a de qualquer outra que lhe seja filiada”. 

Quem vai definir isso daí é a assembléia, que vai escolher os seus devidos 

representantes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Marlova. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Por exemplo, a Confederação Nacional de 

Municípios, que não é uma entidade sindical, é do Governo, no CNAS. Suponhamos que ela 

fosse candidata pela sociedade civil.  Se a confederação é candidata, não cabe nem à FAMURS, 

do Rio Grande do Sul, nem à FECAM, de Santa Catarina, nem à AMM – Associação Mineira de 

Municípios candidatarem-se. Esse parágrafo estava aí apenas por isso.   Quando existe uma 

entidade de âmbito nacional ela suprime a possibilidade de as suas filiadas nos Estados 

concorrerem, ainda que com âmbito nacional.  A FAMURS, por exemplo, que é a Federação de 

Municípios do Rio Grande do Sul, atua em nove Estados da Federação, porque presta assessoria 

técnica para outras federações. Ela poderia pleitear, porque tem atuação nacional, embora a sede 

seja no Rio Grande do Sul.  No momento em que a Confederação Nacional de Municípios está 

representando os municípios, ela está automaticamente excluída. 

Por que isso gera um problema?  Não tínhamos a compreensão suficiente no 

caso das associações.  A minha proposta é que isso seja suprimido. Fica claro, é óbvio, já 

sabemos. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Suprimir o quê? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Esse inciso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O § 6º? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – A letra “f”, Moroni, quando as entidades vão se 

inscrever... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – A letra “f” está associada ao § 6º, é a comprovação 

do § 6º. Por isso eu pedi destaque do “f” e do § 6º.   A letra “f” é que vai comprovar o § 6º. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Pela proposta do Moroni, eliminar-se-ia a 

letra “f” e o § 6º. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não entendo assim. Não tenho objeção, mas 

não entendo assim. 

A letra “f” se presta a um objetivo que é importante, que é uma determinada 

entidade comprovar que tem outras filiadas e também a sua representatividade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Se eliminar a letra “f” fica-se sem a 

comprovação de âmbito nacional. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Já no § 6º é uma coisa diferente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – A letra “f” diz o seguinte: “de declaração de filiação 

a outras entidades de âmbito nacional ou de relação das entidades filiadas, quando for o caso, e”.  

Isso, associado à habilitação de entidade de natureza confederativa, exclui a qualquer outra que 



 

 64 de 202 

lhe seja filiada.  Na análise da documentação, na primeira eleição, associávamos as duas 

questões. Pegávamos a documentação da entidade, porque a comprovação de âmbito nacional é 

outro item, é quando tem de comprovar que atua no mínimo em duas ou mais regiões do país e 

no mínimo em cinco Estados. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Moroni, isso é condição e não explicação. 

No § 5º está explicando o que são as entidades de âmbito nacional. São aquelas 

cuja atuação, direta ou indireta, se dê em duas regiões e em cinco Estados.  Só que não diz como 

se comprova. O que diz como se comprova é a letra “f”. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Não.  É o § 4º. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – O  § 4º diz que elas têm de comprovar ter 

âmbito nacional, mas não diz como.   

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – O que comprova o âmbito nacional é o relatório de 

atividades. Líamos o relatório e víamos em que regiões e Estados atuavam. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Está claro aqui, é só ler.  

Vamos ler com tranqüilidade. Vou ler devagar.  

§ 4º Somente poderão requerer habilitação as entidades mencionadas no inciso 

II do art. 17 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que comprovarem ter âmbito nacional. 

§ 5º para os fins do parágrafo anterior, entende-se como entidades de âmbito 

nacional aquelas cuja atuação, direta ou indireta, se dê em duas ou mais regiões do País e, no 

mínimo, em cinco Estados. 

Pelo amor de Deus.  O outro é uma camisa de força. 

§ 6º A habilitação da entidade de natureza confederativa exclui a de qualquer 

outra que lhe seja filiada. 
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Isso está diretamente ligado à letra “f” que diz: de declaração de filiação a outras 

entidades de âmbito nacional ou de relação das entidades filiadas, quando for o caso; 

Isso exclui entidades importantes, que são filiadas a outras entidades, mas que 

têm características próprias, perfis próprios, estatutos próprios e atingem outros tipos de pessoas.  

Isso é penalizador. 

Eu tiraria o “f” e o § 6º. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Na realidade, se uma entidade for filiada 

a uma de âmbito nacional e esta, de âmbito nacional, não for do tipo confederativa, essa entidade 

poderia se inscrever, porque ela está atuando em âmbito nacional e está filiada a uma entidade 

nacional qualquer. 

Por exemplo, vamos supor uma entidade que atua em âmbito nacional e além 

disso é filiada a uma entidade nacional qualquer.  Essa entidade pode ser candidata ao Conselho. 

Se eliminarmos o “f” e o § 6º, a entidade, em uma circunstância como essa, vai ficar na seguinte 

situação. Vamos supor: a CUT e um sindicato. O sindicato está filiado à CUT.  No entanto, a CUT 

é de âmbito nacional e o sindicato atua em várias regiões.  Ele poderia se candidatar e a CUT 

também. Agora, pelo § 6º, eliminar-se-ia o sindicato. 

Na realidade, isso aqui é uma soma de coisas. Se tirarmos os dois, vamos ficar 

perdidos. Se a entidade for nacional, em qualquer hipótese ela pode. Por exemplo, um sindicato 

da CUT poderia. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Mas não tem nenhum sindicato 

da CUT. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É só um exemplo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Volto a insistir. Mesmo nesse 

caso que você está dizendo, se a assembléia decidir eu os dois são combativos e merecem estar 

no Conselho Nacional de Assistência Social, por que não? 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria fazer um aparte. 

Fátima, eu acho que tu tens razão.  Por exemplo, o Sindicato dos Assistentes 

Sociais. Não sei se é filiado à CUT. Acho mais do que normal que esse sindicato pleitear uma 

vaga no CNAS.  Independente da CUT ou não, se a CUT estivesse e o sindicato quisesse 

pleitear, pela sua especificidade o sindicato teria direito.  

O Sindicato dos Assistentes Sociais nem vai poder pleitear uma vaga, porque 

está liquidado, mas estou dando um exemplo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – No caso, seria eliminar o § 6º e manter a 

letra “f”. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que pode tirar os dois, Gilson, porque 

eles não prestam serviço. Na verdade, eles atrapalham. 

Esse decreto, tanto para o Governo quanto para a sociedade civil, tem a mesma 

finalidade.  Qual é? Identificar as entidades que sejam representativas dos usuários da 

assistência, dos trabalhadores ou das entidades que fazem assistência social. Não interessa nem 

para o Governo nem para a sociedade civil ter como Conselheiros no CNAS entidades que 

venham aqui defender causa própria, que é o que acontece. Sempre há um grande número de 

entidades que querem militar em causa própria.  Entendo que tanto o Governo quanto a 

sociedade civil tem o interesse de garantir que a eleição possa ser transparente, transcorrer 

dentro da maior democracia possível e que os canais de participação possam ser ampliados. 

Para isso, temos de ter cuidado só com aquelas questões que vão estar diretamente ligadas às 

entidades que não são representativas das categorias que a lei prevê e não são representativas 

da área de assistência. 

Então, eu acho que tanto o § 6º quanto a letra “f” não dizem respeito a essas 

preocupações.  Acho que podem gerar problemas de fato. 

 



 

 67 de 202 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Podem impedir e inviabilizar 

entidades participativas, extremamente reconhecidas na área de assistência social a participarem 

deste Conselho, pelo menos como suplente, no caso dos trabalhadores.   

Tenho certeza de que penalizou. Se estamos tirando as coisas que penalizam, 

isso daí foi uma das coisas que penalizou bastante.  

Concordo com a proposta do Moroni de retirada. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Não apresentei proposta de retirada. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Estou apresentando proposta 

de retirada da letra “f” e do § 6º. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Alguém quer se pronunciar sobre esse 

assunto? 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Só uma pergunta a vocês que têm 

experiência na área.  Não vai acontecer uma superposição? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Com certeza, não.    

Estou dizendo que as entidades têm perfil próprio, estatuto próprio. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A comissão só pode atuar de acordo com 

um paradigma.  O paradigma é esse aqui.  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – A minha preocupação é que isso possa servir 

para que uma mesma faixa de atuação fique representada duplamente, triplamente, excluindo 

outras. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Por exemplo, o sindicato e a CUT.  Os 

dois ao mesmo tempo. 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Existem as categorias. O Conselho tem nove 

vagas.  O decreto especifica que três são de entidades, três são de representação de usuários e 

três são para trabalhadores. Os trabalhadores da área de assistência, por exemplo, são 

representados por uma Associação Nacional de Servidores da SAS, pelo Conselho Federal de 

Serviço Social e pela CUT.  

Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de 

Medicina, entidades que também atuam na área de assistência.  A área de assistência não é 

prerrogativa exclusiva dos assistentes sociais. Na verdade, não há esse paralelismo. 

As entidades de assistência social, que poderiam fazer a exclusividade, não 

existem nem em número suficiente para garantir essa exclusividade.  

A Associação Nacional dos Servidores da SAS não congrega os assistentes 

sociais, mas todos os servidores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O que isso significa? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não há como ter uma exclusividade ou um 

predomínio de uma determinada categoria ou de uma determinada atividade. Por exemplo, há 

três representantes dos usuários.  Hoje, quem são os usuários do CNAS? Deficientes físicos, 

idosos e meninos de rua.  O que acontece? Podem se candidatar duas entidades de idosos? Sim. 

Podem se candidatar duas entidades de deficientes físicos? Sim. Existem. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Se as duas forem eleitas? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Aí é que está: elas não têm como ser eleitas 

porque normalmente, quando as entidades se candidatam em âmbito nacional, essa negociação 

é feita anteriormente entre as entidades, porque são as entidades que votam.  Então, cada um, a 
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princípio, já negociou em quem vai votar. Isso não acontece na assembléia de eleição. Já fizemos 

duas.  

Existem as pessoas que se credenciam para ser eleitores e eleitos, e existem as 

que se credenciam apenas para ser eleitores e suplentes.  Existe uma negociação. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Há uma negociação. Como existem três 

categorias de usuários, houve uma negociação para que os usurários fossem divididos com 

representação de crianças, idosos e portadores de deficiência, para não ficar todos os usuários 

sendo representantes de portadores de deficiência. Então, foi um acordo que a lei não tem mas 

nós acertamos.  

Por que pode haver mais de dois candidatos para a mesma categoria? Porque 

há os suplentes. Então, tem de ter mais de um representante de criança e adolescente, mais de 

um representante para idosos e para deficientes.  

Tanto é que hoje os trabalhadores não têm suplência. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Vocês mesmos já fazem uma triagem no 

processo, pelo que estou percebendo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A Lair pode até falar por isso. 

As APAEs e FEBIEX já pensaram até em criar uma federação maior. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Temos três de deficientes: ONEDEF, FEBIEX e 

APAE.  

Acho que está entendido, Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A minha proposta está 

mantida.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Retira-se a letra “f” e o § 6º. 
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A proposta que existe é retirar o § 6º e a letra “f”. Estão todos de acordo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Estamos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos em frente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Continuando. 

§ 7º Considerados insuficientes os documentos apresentados, para 

caracterização da entidade como de âmbito nacional, poderá a Comissão de Habilitação assinar 

prazo para a apresentação dos documentos pertinentes e, se for o caso, realizar as diligência que 

julgar necessárias. 

§ 8º O não-atendimento do disposto no parágrafo precedente acarretará o 

indeferimento do pedido. 

§ 9º As decisões relativas aos pedidos de habilitação serão publicadas no Diário 

Oficial da União. 

Art. 3º A Comissão de Habilitação será constituída por dois membros 

representantes da sociedade civil e dois membros representantes governamentais, designados 

pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ouvido previamente o CNAS. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Destaque. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Destaque. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Parágrafo único. A Comissão de Habilitação será 

presidida por um representante do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, e 

tomará suas decisões por maioria, presentes, pelo menos, três de seus membros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos ouvir o destaque. 

Conselheiro Vando. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – É aquela questão que coloquei de manhã sobre 

as comissões paritárias.   

Esse artigo vai de encontro ao que é estabelecido como norma no CNAS, de as 

comissões serem paritárias.  É só isso.  

É consenso no Conselho que as comissões sejam paritárias. Por que a de uma 

eleição da sociedade civil deveria ter maioria do Governo?  Do ponto de vista do Conselho, é um 

consenso. É uma eleição da sociedade civil e tem maioria de Governo. Não estamos 

reivindicando maioria da sociedade civil, o que poderia ser até um direito, mas a paridade, para 

manter a norma e a tradição do Conselho. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Fátima com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Era mais ou menos na linha do 

que o Vando colocou. 

O Presidente deveria ser eleito entre seus pares, entre os quatro da comissão. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Até onde me lembro, a preocupação da Casa 

Civil, dos juristas da Casa Civil, era de que a comissão não fosse em número par, porque poderia 

gerar empates. A solução que se encontrou na época foi que o Ministro indicaria um 

representante para presidir a Comissão, que não fosse Conselheiro, não precisaria ser 

necessariamente Conselheiro.  Na eleição anterior, o representante do Ministro foi o Celecino, 

que sequer era Conselheiro na época. 

Foi a Andréia, que era a Secretária-Executiva do Conselho, a representante do 

Ministro e depois o Celecino, que também não era Conselheiro, foi indicado para a Junta. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – O Celecino foi Presidente da  Comissão de 

Habilitação. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – E a Andréia era de qual?  Da Junta Eleitoral.  

Isso foi negociado no âmbito interno do Conselho, com o Ministro. Lembro-me 

de que negociamos entre os Conselheiros, porque era depois de ouvido o CNAS, e o Ministro se 

comprometeu a indicar quem o CNAS indicasse.  Aqui houve uma quebra desse acordo, coisa 

que eu, pessoalmente, por exemplo, quero cobrar do Sr. Ministro, porque tenho certeza de que 

ele não está lembrado. Ao ser lembrado desse acordo, ele o honrará. Não tenho a menor dúvida 

sobre isso.  Na época foi a nossa Secretária-Executiva e agora poderia ser o Moroni, por 

exemplo, ou uma outra pessoa que o Ministro entenda que possa também confiar, ouvido o 

CNAS. 

A minha posição sobre isso é que como já houve esse precedente a Comissão 

seja paritária, inclusive para honrar a tradição do Conselho e que o Presidente dessa Comissão 

de Habilitação seja eleito pela própria Comissão. A minha proposta é que se modifique o decreto 

nesse sentido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – No decreto não está escrito que para a 

escolha do Presidente da Comissão tem de ouvir o CNAS.  Não está escrito isso, não.  

O Presidente da Comissão é de indicação do Ministro, sem ouvir o CNAS.  A 

questão de ouvir o CNAS é para outras coisas.  No decreto não fala isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Interpretação de leis é feita da seguinte 

maneira - a advogada pode me corrigir se eu estiver errada - o que está no artigo prevalece sobre 

o que está no parágrafo; o caput do artigo prevalece sobre o parágrafo.  Como o caput do art. 3º 

diz “ouvido previamente o CNAS”, o parágrafo único está remetido ao caput do art. 3º. Portanto, é 

ouvido previamente o CNAS. Não tenho a menor dúvida do que estou dizendo, porque aprendi 

com a Consultoria da Casa Civil e do Ministério.  Tudo aquilo que está no parágrafo e no inciso se 

submete ao caput do artigo. 

Tenho certeza absoluta do que estou dizendo. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A proposta que existe aqui é a do Vando, 

mas subsiste a questão que a Conselheira Marlova levantou que é a do empate. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu tenho uma proposta.  A minha proposta é 

de que não há problema de empate porque vai haver uma comissão, um presidente dessa 

comissão. Esse não é o problema.   

Só estou querendo lembrar que se não conseguirmos mudar o decreto a tempo 

para essa eleição, temos um objeto de claro descumprimento do decreto, porque o CNAS não foi 

ouvido para essa indicação.  É por isso que estou fazendo essa ressalva, Gilson. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de dizer o seguinte: o 

Ministro colocou esses nomes com aquela observação que fiz de que... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Pode mudar.  Claro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Isso eu já disse logo no início. Não estou 

dizendo que esses nomes são fixos, não.  Agora, o Consultor Jurídico do Ministério disse-me que 

o Presidente era de indicação do Ministro e que não tinha que ouvir ninguém.  Ele me falou isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Parece que ele se equivocou e não leu bem o 

decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu tive essa informação lá. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu posso assegurar que houve um equívoco.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual seria a proposta?  São duas. Manter 

a paridade... 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – E o Presidente ser escolhido entre os membros 

da Comissão. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, não são cinco membros, são 

quatro.  Então, altera o espírito do decreto, porque no decreto fala-se em cinco membros, não há 

dúvidas. Estamos propondo a retirada de um membro da comissão. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Na verdade, lendo esse decreto, e essa 

observação já havia sido feita pelo próprio Dr. Calvo, da Casa Civil, vemos que o decreto é 

ambíguo, porque no parágrafo único coloca um membro, sem citá-lo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Na eleição anterior esse membro existiu. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Sim, porque o decreto estava publicado assim. 

Depois foi reconhecido que havia um problema no decreto. Gilson, leia o art. 3º e veja que no 

caput do art. 3º está dito como a Comissão é formada.  Diz que são quatro membros e no 

parágrafo único, que não poderia se sobrepor ao caput do artigo, introduz-se um novo membro. 

Então, foi admitido que havia um problema nessa redação. 

Acho que isso não vai ser complicado negociar, porque, na verdade, o que 

temos que negociar é que o parágrafo único diga que a Comissão de Habilitação elegerá o seu 

presidente e tomará suas decisões por maioria, presentes, pelo menos, três de seus membros.  A 

única coisa que precisa mudar no art. 3º e no parágrafo único é dizer que o presidente da 

Comissão de Habilitação será eleito entre os seus membros e tomará as suas decisões por maior, 

presentes, pelo menos, três dos seus membros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A mudança será no parágrafo único. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Exatamente.  Apenas no que diz respeito à 

eleição do Presidente.  Então, é uma mudança mínima. Não vai ser objeto de dificuldade. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A proposta é a seguinte: “A Comissão de 

Habilitação será presidida por um dos membros da Comissão, eleito pela Comissão, e tomará as 

suas decisões por maioria, presentes, pelo menos, três dos seus membros”.   

Tomará suas decisões por maioria.  Como vai ser? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – São três. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Veja bem, Gilson. A Comissão tem quatro 

pessoas.  Digamos que falte uma pessoa em uma reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu quero todos os quatro, primeiro. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Seriam três votos.  

Se na reunião só houver três pessoas, seriam dois votos.  

Está dito.  Não alteraria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  E se houver dois? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Não tem quorum. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não tem quorum para decidir. É por isso que o 

mínimo são três.  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Como funciona o voto do presidente? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Acho que não deveria ser voto de minerva.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Está nas disposições gerais, mas queremos 

rever.   

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – No fundo dá quase na mesma. Se o 

presidente der o voto de minerva, ele tem dois votos.  

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Ainda não chegamos nisso. 

Aqui é uma coisa simples, não precisamos complicar.  É só modificar o 

parágrafo único e dizer que o presidente da Comissão de Habilitação será eleito dentre os seus 

membros e tomará suas decisões por maioria, presentes, pelo menos, três dos seus membros, 

para garantir que com dois não funcione.  Aí mantemos o desejo inicial do Governo que era ter 

sempre, no mínimo, três pessoas para o processo de tomada de decisão. 

Então, estão cumpridos os dois objetivos, tanto o do colegiado quanto a 

precaução que o Governo queria ter que para deliberar é preciso no mínimo três pessoas. 

Interessa a todos que seja assim.  Pode-se fazer essa pequena alteração. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Essa sugestão atende a todos?  (Pausa.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Atende.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos em frente.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Art. 4º Das decisões da Comissão de Habilitação 

caberá recurso para a Junta Eleitoral no prazo de 48 horas, contado da ciência da decisão pela 

parte interessada ou da sua publicação, valendo o que primeiro ocorrer.  

§ 1º Na fase de habilitação, somente se admitirá recurso de entidade no caso de 

indeferimento do seu próprio pedido de habilitação. 

§ 2º As decisões da Junta Eleitoral nos recursos de habilitação, quando não 

forem publicadas, deverão ser comunicadas à parte interessada na forma prevista no edital. 
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§ 3º A Junta Eleitoral deverá concluir, no prazo estabelecido em edital, o 

julgamento dos recursos contra as decisões de habilitação proferidas pela Comissão de 

Habilitação e publicará a relação das entidades habilitadas.  

Art. 5º A Junta Eleitoral será composta por um membro governamental e por um 

membro representante da sociedade civil, escolhidos pelo CNAS, e presidida por um 

representante do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. 

§ 1º As decisões da Junta Eleitoral serão tomadas por maioria, presente a 

totalidade de seus membros.  

§ 2º Os trabalhos da Junta Eleitoral serão secretariados pela Secretaria-

Executiva do CNAS. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Destaque.  

Eu acho que é a mesma discussão que fizemos sobre a Comissão de 

Habilitação.  

No art. 5º seria: a Junta Eleitoral será composta por três membros e presidida 

por um dos seus membros, eleito na Junta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Qual o critério que vamos adotar para 

escolher três membros?  É paritário também.  Isso não é modelo do Conselho. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Então, tem de ser quatro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O ideal seria colocar dois, porque aqui é 

só para recursos.  Então, foram escolhidos dois membros.  

Há uma observação.  Aqui a Marlova poderia ajudar.  Esse terceiro membro 

seria escolhido pelo Ministro e não fala em “ouvido o CNAS”.  Aqui é uma questão inteiramente 

fora do que ela mencionou.  Esse terceiro membro é independente. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Esse terceiro membro é o seguinte: havia uma 

preocupação, levantada pelos Conselheiros e pelo Ministério Público de que o Presidente da 

Junta Eleitoral fosse alguém absolutamente isento do processo. Então, a sugestão do colegiado, 

na época, era que fosse alguém do Ministério Público, só que a Consultoria Jurídica nos explicou 

que como o Ministério Público fiscaliza ele não pode presidir a Junta Eleitoral. 

Entendíamos que era muito difícil criar uma regra no decreto que possa valer 

para sempre e ter isenção. Se dissermos, por exemplo, que poderá presidir a Junta Eleitoral 

entidade da sociedade civil que não for candidata, escolhida pelo CNAS. Essa era uma 

possibilidade que levantávamos. Outra: a Junta Eleitoral poderá ser presidida pelo Presidente do 

CNAS.  E no caso de o Presidente do CNAS ser da sociedade civil e de uma entidade que esteja 

concorrendo, por exemplo? 

Todas as hipóteses que levantávamos tinham algum tipo de problema.  Então, 

na época, pensou-se que a possibilidade de maior isenção era o Ministro indicar alguém que não 

pode ser do Conselho – isso era o combinado –, para presidir a Junta Eleitoral. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Primeiro, há necessidade de um 

presidente. É complicado trabalhar duas pessoas sozinhas e precisaria, eventualmente, dessa 

terceira pessoa.  A idéia, com quem eu discutia esse assunto aqui, seria um Conselheiro, porque 

o Conselheiro estaria mais próximo das questões que estão sendo tratadas no Conselho.  Por 

isso foi sugerido o nome da Ângela, que seria a representante do Ministro.   

Eu tinha imaginado que poderia ser o Consultor Jurídico do Ministério.  Já que 

os recursos iriam a ele posteriormente, isso simplificaria o processo e eliminaria uma etapa.  Mas 

ele me disse que tem de haver o recurso do recurso.  Então, ele não poderia. 

Pensou-se, depois, no nome da Ângela, que já era Conselheira.  

Temos que pensar em uma solução.  Um terceiro membro eleito não dá. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Poderiam ser quatro.  Coloca-se mais um para 

garantir a paridade e que também seja eleito entre os  membros. 

Eu fiquei preocupada com a questão da indicação pelo Ministro. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Seria uma forma de manter certa isonomia no 

decreto, ele ser semelhante, paritário. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, ficaria com a mesma redação do 

art. 3º.   

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Exatamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos em frente, já que há consenso. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Prosseguindo. 

Capítulo III 

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Art. 6º Todos os eleitores habilitados são elegíveis e os que quiserem se 

candidatar a uma das vagas no CNAS deverão apresentar pedido, por escrito, de registro de 

candidatura. 

§ 1º O pedido de registro de candidatura será feito na data, horário e local 

estabelecidos em edital, dirigido ao Presidente do CNAS, instruído com indicação da prova de 

habilitação como eleitor e indicando a qual das três categorias de representação se candidata. 

§ 2º As vagas são em número de nove, sendo três para cada categoria: 

a) três para os representantes das entidades e organizações de assistência 

social, na forma do art. 3º da Lei n.º 8.742, de 1993; 

b) três para os representantes dos usuários ou de organizações de usuários; 

c) três para os representantes dos trabalhadores da área de assistência social. 

§ 3º É vedado concorrer a mais de uma vaga na mesma categoria ou a vaga de 

categorias diversas.  

§ 4º Entende-se por entidades ou organizações: 
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a) de assistência social as que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei n.º 8.742, de 1993, preponderantemente 

na área de assistência social, bem como as que atuam no assessoramento e na defesa e 

garantia de direitos da população excluída; 

b) de usuários, as representantes dos destinatários ou população alvo da 

política de assistência social, conforme definido no art. 2º da Lei n.º 8.742, de 1993; 

c) de representantes dos trabalhadores no setor as que congregam 

trabalhadores da área de assistência social, conforme definido no art. 2º da Lei n.º 8.742, de 

1993. 

§ 5º Cabe à Junta Eleitoral decidir os pedidos de registros de candidaturas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de mencionar que todos os 

eleitores habilitados são elegíveis, nos termos da lei, quer dizer, quem já cumpriu o mandato não 

pode voltar a ser eleito novamente.   

Eu tive essa dúvida, mas foi sanada. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Prosseguindo. 

Capítulo IV 

DA ELEIÇÃO 

Art. 7º As eleições terão lugar no dia, horário e local designados no edital 

próprio, baixado pelo Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, perante a Comissão 

Receptora e Apuradora, que será composta pelo Presidente do Conselho Nacional de Assistência 

Social, que a presidirá, por dois membros representantes governamentais e dois membros 

representantes da sociedade civil, escolhidos pelo Ministro de Estado da Previdência e 

Assistência Social, depois de ouvido o CNAS. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – De novo quebra-se a paridade. 

Acho que poderiam ser quatro, com o Presidente, membro, presidindo essa 

Comissão. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Aqui não é Junta Eleitoral, Vando, é Comissão 

Receptora e Apuradora.  Não é a mesma coisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É a Mesa da Assembléia. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Presidida pelo Presidente do CNAS. 

Seria para manter o princípio da paridade. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Concordo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quer dizer, redução de um membro 

governamental.   

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Presidida pelo Presidente do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ele é nato aqui. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI –  Continuando. 

§ 1º A eleição processar-se-á em assembléia geral das entidades habilitadas. 

§ 2º Cada entidade eleitora terá direito a três votos, sendo um voto para cada 

categoria de vaga a ser preenchida. 

§ 3º Os votos serão dados pelo representante legal da entidade ou pelo seu 

procurador, indicado na fase de habilitação, vedada a representação de mais de uma entidade 

pelo mesmo procurador ou mais de um procurador para a mesma entidade. 

§ 4º A votação será secreta e os votos serão depositados em urna inviolável 

perante a Comissão Receptora e Apuradora. 

§ 5º Terminada a votação, passar-se-á imediatamente à apuração dos votos 

pela própria Comissão. 
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§ 6º A Comissão Receptora e Apuradora decidirá de plano a impugnação contra 

a votação e a apuração que deverá ser a ela própria dirigida e, sendo rejeitada, caberá recurso 

para a Junta Eleitoral, que deverá ser interposto, imediatamente, no momento da decisão da 

Comissão. 

§ 7º Não se admitirá recurso da votação e da apuração sem prévia impugnação. 

§ 8º Serão considerados eleitos: 

a) como titulares, os três candidatos mais votados em cada categoria de 

representação; 

b) como suplentes, os três candidatos mais votados após os titulares, ma 

mesma categoria de representação, subseqüentemente. 

§ 9º Terminadas a votação e a apuração, lavrar-se-á ata com o resultado da 

eleição, que será encaminhada à Junta Eleitoral, a quem caberá proclamar os eleitos em 24 horas 

e informar ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social a relação dos eleitos e 

suplentes. 

Art. 8º O primeiro suplente exercerá exclusivamente a suplência do primeiro 

titular na mesma categoria de representação; o segundo suplente a do segundo titular e, da 

mesma forma, o terceiro suplente exercerá a suplência do terceiro titular, todos sempre dentro da 

mesma categoria de representação. 

Art. 9º As entidades eleitas indicarão ao CNAS, no prazo fixado em edital, os 

seus representantes no Conselho. 

Art. 10. Os eleitos tomarão posse, coletivamente, perante o Ministro da 

Previdência e Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Não há nenhuma observação? (Pausa.)  

Vamos em frente. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Pois não. 

Capítulo V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 11 Os Presidentes dos Colegiados referidos neste Decreto terão, além do 

voto ordinário, o de qualidade. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Destaque. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – A tradição no CNAS é de que as Comissões são 

coordenadas ou, no caso, presididas, mas sem o voto de qualidade do Presidente.  Acho que isso 

deveria ser retirado. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu quero me manifestar sobre isso.  

Esse artigo foi objeto das minhas maiores discussões quando da negociação 

desse decreto. Sou radicalmente contra o voto de qualidade. 

O voto de qualidade, em qualquer lugar, cria primeira e segunda classes, 

primeira e segunda categorias. Isso não pode existir na vida democrática, é absolutamente 

incompatível com a tradição de um colegiado que é paritário, Governo e sociedade civil, por força 

da lei.  Acho que isso contraria, inclusive, a própria lei.  Não é a Marlova, nem o Vando, nem a 

Patrícia, nem o Gilson, nem a Eurídice, enfim, não somos nós que estamos dizendo que o CNAS 

é paritário, mas a Lei Orgânica da Assistência Social em seu art. 17. 

Se a própria lei institui o Conselho como paritário, ela dá pesos iguais para as 

duas categorias representadas: Governo e sociedade civil.  Para mim, voto de qualidade, neste 

decreto, contraria a própria Lei Orgânica da Assistência Social.  Acho que esse é o argumento, 

não tem outro. 

Sou radicalmente contra esse artigo, sempre fui e quero continuar sendo. 

Enquanto eu defender a democracia e a existência de Conselhos paritários, tenho de ser contra o 

voto de qualidade porque, na minha opinião, são coisas de natureza incompatível. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A proposta, então, Conselheira, seria 

eliminar o art. 11. 

No caso das Comissões paritárias, como ficariam as decisões se houver 

empate? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Como se faz no CNAS. O CNAS não é 

paritário? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O CNAS é diferente, porque aqui 

apreciamos questões técnicas, questões de natureza geral na área de assistência social e, 

evidentemente, tomamos decisões em função de argumentações. No dia da eleição vamos ter de 

cumprir a lei.  Então, o voto tem de ser um voto que caracterize liminarmente quais são as 

posições. Se houver empate, como vamos fazer?  Não vamos ter eleição. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu acho que é muito difícil que haja empate 

nesse tipo de situação.  Se houver, eu acho que aí tem que fazer nova votação até que um 

membro convença o outro.  

Na verdade, aqui é mais difícil ter empate do que é no CNAS.  Vamos estar 

examinando uma legislação, há um normativo, que é o decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Aqui vamos estar tratando de interesses 

de entidades, de terceiros que estão querendo  participar do CNAS. Se não tivermos uma regra 

clara para essas entidades, isso pode dar um bolo, na Justiça, inclusive, sobre empate e coisas 

que não se resolvem, e não sairemos nunca disso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Como daria no caso do voto de qualidade, 

porque o voto de qualidade... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Voto de qualidade é previsto em lei. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Ele pode ser impugnado facilmente.  

Isso foi dito pelo próprio Consultor, porque a lei prevê a paridade. Então, esse 

voto de qualidade pode ser impugnado na Justiça.   

O CNAS tem se caracterizado por uma tradição de resolver os seus problemas. 

Nós temos resolvido os nossos impasses.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu queria fazer uma pergunta a quem participou 

das eleições passadas. 

Chegou a haver situações em que se usou o voto de qualidade? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – A questão mais polêmica foi do Conselho de 

Psicologia e da Fundação Banco do Brasil.  Houve parecer da Consultoria Jurídica e não houve 

impasse. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Na eleição, quando há dúvidas e polêmicas, 

sempre recorremos à Consultoria Jurídica.  As pessoas não estão lá para defender esse ou 

aquele interesse, as pessoas estão lá para proceder a uma eleição dentro da maior transparência 

possível, seguindo um decreto. 

Então, quando houve uma dúvida, uma polêmica, o que se fez?  Chamou-se o 

Consultor Jurídico. Inclusive lembro-me de situações em que o Dr. Bonifácio esteve por mais de 

uma vez participando das reuniões da Comissão de Habilitação e da Junta, para ajudar a dirimir 

dúvidas.  O Glaucius, assessor do Bonifácio, praticamente acompanhou todo o processo, porque 

sempre optávamos por tomar decisões ouvindo a Consultoria Jurídica. Não há essa idéia de que 

alguém está lá para defender outro interesse. Estamos lá como pessoas que representam o 

Conselho, todos nós, tanto Governo quanto sociedade civil, para garantir a isenção do processo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Particularmente não compactuo com 

essa posição.  
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Nesse caso, especificamente, acho que corremos vários riscos de ter embolada 

a eleição do CNAS, porque tudo é possível em um dia de eleição, inclusive haver pessoas 

apresentando, por exemplo, em função de determinados interesses, alguma coisa e não termos 

um critério preto no branco para resolver.  Se ocorrer empate, e esse negócio tiver de ir a outras 

instâncias, poderemos ter uma situação difícil. 

Inclusive estou vendo um problema muito grande em ter essas Comissões 

paritárias, porque é o critério para a própria eleição do Presidente dentro das comissões. São 

quatro membros. Como vão ser eleitos os presidentes dessas Comissões, tanto de Habilitação 

quanto da Junta Eleitoral? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Como elegemos o Presidente do CNAS? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É discutido. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Negociamos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estou dizendo que isso é um problema 

das Comissões. Elas vão decidir.   

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Gilson, isso é ranço do autoritarismo.  Nós 

negociamos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira, as comissões vão negociar 

e vão resolver a questão. Agora, na hora de votar em relação a terceiros... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Aí fica mais fácil. 

Quanto às comissões, a Marlova já levantou muito bem. Ela está lá não para 

defender interesses de A, B ou C, mas para agir com justiça. Acho que aí temos que confiar. Se 
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indicamos uma comissão, é porque estamos confiando que aquela comissão vai defender não os 

interesses de A, B ou C, mas agir com justiça.   

Então, com critérios, tentando chegar a consensos.  Na outra eleição houve 

problemas e chegou-se a consenso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – As comissões e as juntas não se reúnem na 

hora da eleição. Elas se reúnem antes e com prazo para decidir. Não é assim: temos que tomar 

uma decisão porque as pessoas estão esperando ali fora.  Nós nos reunimos, durante um número 

determinado de vezes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – No caso da apuração é. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – No caso da apuração, Gilson, não tem nenhum 

problema e não há voto de qualidade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – As impugnações. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – As impugnações são feitas antes e não no 

momento da eleição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas a decisão tem de ser na hora.   

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Elas vêm da Junta Eleitoral. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – As decisões no dia da apuração.  O 

sujeito impugna e a decisão tem de ser no momento. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Quem dá a decisão de impugnação não somos 

nós, não temos autonomia.  É a Consultoria Jurídica. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Está bem. 

Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Mais adiante, no decreto, está dito: “Ao Ministério 

Público Federal é facultado fiscalizar todo o processo eleitoral, interpondo os recursos e 

impugnações constantes deste Decreto”. 

O Ministério Público estará presente em todo o processo. 

Chamo a atenção porque tem uma prática no CNAS que credencia o processo 

democrático feito dessa forma.  Está-se levantando uma espécie de suspeição, que se pode 

enveredar por caminhos outros.  A prática do CNAS é, a nível das comissões, procurar 

exaustivamente o consenso. Eleição da sociedade civil. Na eleição, todos têm direito a voz e a 

voto. Se houver algum problema, isso vai chegar para a eleição. 

Parece que estamos querendo eleger antes da própria eleição. Queremos que 

na eleição haja um fórum amplo, participativo, democrático e qualificado para escolher 

representantes da sociedade civil.   De repente, a preocupação do Governo...  Eu digo Governo 

porque estou achando que o Governo está criando obstáculos no sentido da paridade, de deixar 

que a coisa flua, do que a sociedade civil. Quem vai ser submetido à votação é a sociedade civil, 

não é o Governo. 

O Ministério Público está aí para isso. Qualquer entidade que se sentir 

prejudicada por decisão de uma das comissões tem o Ministério Público para recorrer, além da 

Consultoria Jurídica, como foi citado aqui, mas não como instância última. 

Se a ABONG eventualmente for prejudicada, ela tem de entrar com uma ação 

no Ministério Público.   

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Ele denuncia. Pode ser interposto recurso 

junto a uma instância aqui dentro do Ministério. É dentro do Ministério que entra. O Ministério 

Público é um advogado.   
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu tenho participado de outras eleições de 

Conselhos Municipais e Estaduais e o Ministério Público, às vezes, diz: é melhor fazer assim, 

desse jeito e tal. Ele tem ajudado.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A primeira eleição, 

praticamente foi o Ministério Público que a dirigiu. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Ele fiscaliza, dá parâmetros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Eurídice. 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Eu só gostaria de deixar registrado, em 

especial para o Conselheiro Vando, que toda essa preocupação do Governo, do qual faço parte, 

é que, mesmo sendo uma eleição dentro da sociedade, não se permita ou crie se mecanismo 

para que essa eleição possa ser comprometida em todos os aspectos de sua legitimidade, da 

transparência, da correção. A preocupação é que não se crie mecanismo.  Enquanto Governo, 

estou preocupadíssima com relação a isso.  

Não tenho vivência, é a primeira vez que vou participar de um processo desse. 

Por isso, tenho essa preocupação.  

Com relação a essa questão de presidência, que o Gilson insistiu e acho que ele 

tem razão, é apenas para facilitar o processo, agilizar os processos. Não é atacando o consenso 

nem rejeitando o único caminho da democracia, que é a busca de consenso. Ao contrário, é para 

facilitar e agilizar o processo. É essa a preocupação. 

Acertado nos parágrafos anteriores que as comissões serão paritárias e que o 

presidente será escolhido dentro da própria Comissão, poderá ser da sociedade civil ou do 

Governo. Isso evidencia que não há uma preocupação nossa de fiscalizar, de o Governo estar 

atuando de uma forma repressiva ou até meio dúbia no que se refere à democracia. 

Se admitido, como já admitimos, que a presidência sairá ou da sociedade civil 

ou do Governo, não há essa preocupação maior com o voto de qualidade do presidente ser um 

voto de alguém do Governo.  Não é isso.  É apenas uma instância a mais. O presidente vota e 
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decide ali. Não deu certo?  Tem o Ministério Público para ajudar em todo o processo, pode-se 

recorrer. 

Lembrem-se da palestra, na Conferência, que o representante do Ministério 

Público, convidado, colocou essa questão: recorram o mínimo possível à Justiça, procurem o 

máximo possível resolver as questões na negociação, que é o que se busca. Tendo um 

presidente, pode-se resolver no âmbito da própria eleição, sem precisar de recurso. 

Era só isso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mais alguém deseja falar sobre esse 

assunto?  (Pausa.) 

Eu gostaria que nos manifestássemos de uma forma mais explícita a respeito 

desse art. 11. A Conselheira Eurídice colocou de forma bem clara as preocupações que 

particularmente tenho sobre esse assunto, em especial o fato de que estamos diante de uma 

reformulação de um decreto.  

Então, conclamo os nossos Conselheiros a apelarem para um sentido também 

de consenso porque o Conselho tem sido muito visto como uma instância só de reivindicação e 

nunca de procurar encontrar consensos.  Eu acho que se queremos dar uma prova de 

capacidade de encontrar consenso teríamos que considerar que as comissões teriam de ter, de 

uma maneira fechada, a possibilidade de ter um resultado, uma opinião em voto.  Essa questão 

do voto de qualidade existe no Congresso Nacional. O Presidente do Congresso tem voto de 

qualidade, os Presidentes da Câmara, do Senado e de várias assembléias também.  O 

Presidente tem voto de qualidade em várias instâncias. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Nos tribunais. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Para todo lado. 

Eu não me comprometeria a lutar por uma eliminação desse art. 11 - vou deixar 

isso claro perante os Conselheiros – se não conseguirmos chegar a um consenso sobre a 

questão de decisão nas comissões. Senão, eu não vou saber responder a uma pergunta que 
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seguramente me farão sobre como serão as deliberações da Comissão.  Não vou poder dizer que 

no CNAS sempre houve consenso porque todos que estão aqui presentes sabem que há muita 

coisa que foi feita por aí que não foi consenso deste Plenário do CNAS. 

Então, faço um apelo aos Conselheiros no sentido de encontrarmos uma 

solução consensual a respeito de como haver uma forma de decisão nas diversas Comissões. 

Caso contrário, vocês não teriam o meu compromisso pessoal de lutar por essas 

modificações nesse decreto. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria lembrar, Gilson, que independente de 

qualquer coisa eu me disponho até de negociar esse artigo, embora seja uma questão difícil. 

Agora, eu só queria lembrar que o Presidente do CNAS não pode declarar que 

não vai ter o compromisso de lutar pelas decisões do colegiado. O Regimento Interno diz que o 

Presidente do CNAS tem de cumprir as resoluções do colegiado.  Só para alertar sobre isso. 

Eu fui Presidente do Conselho e muitas vezes defendi coisas das quais 

discordava radicalmente.  Mas não cabe a ti – quero fazer esse alerta, que é importante – dizer 

que não vamos contar com o teu compromisso pessoal.  Aí vamos abrir uma outra discussão 

aqui. 

Esse não é o argumento. Todo a argumentação foi importante, eu a respeito. O 

ideal seria que pudéssemos negociar em consenso o que queremos alterar nesse decreto.  Tu 

tens toda a razão quanto a isso. Eu te apóio totalmente. 

Eu só quero dizer que em relação a segunda parte aí não pode ser.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estou manifestando mais uma opinião 

pessoal, porque realmente eu não teria como responder, como argumentar nas instâncias em que 

vou discutir isso. Ora, se não tenho como argumentar, não tenho como defender. Eu vou dizer lá 

que o CNAS quer dizer. Eles vão dizer: qual é a defesa que existe para isso?  Ah, porque o CNAS 

sempre trabalhou assim. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Uma das defesas é a que fiz, de que a 

paridade está na Lei Orgânica da Assistência Social e que o voto de qualidade anula o princípio 

da paridade. Isso é uma defesa feita pelo colegiado, acatada pelos demais Conselheiros e, 

portanto, cabe ao Presidente do CNAS reproduzir, ainda que discordando dela.  

Eu acho que poderíamos fazer uma negociação, porque a nossa proposta é de 

construir.  Até então toda a votação foi feita em consenso, Governo e sociedade civil. Então, 

podemos negociar junto ao Ministro, à Casa Civil e à própria Presidência que esse é um decreto 

fruto da decisão do colegiado, não é da sociedade civil, é do CNAS. Poderíamos fazer uma 

negociação a respeito do voto de qualidade, que parece ser o único ponto em que temos 

problema. 

Se houver compromisso do Governo em manter todas as demais alterações, aí 

podemos negociar o art. 11. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Aí eu concordo. Eu iria propor 

inclusive que, primeiro, chegássemos a um consenso com o Gilson. A proposta que eu iria fazer é 

que em caso de empate se recorresse ao Ministério Público. Já está dito ali, mas que ficasse 

claro.  Em caso de empate, e não chegando a consenso, exaurindo-se todas as possibilidades de 

se chegar a um consenso, recorreríamos ao Ministério. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Do ponto de vista legal não pode, esse não é 

o papel dele. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – A minha proposta é diferente, Fátima. 

A minha proposta é que se o Governo se comprometer com todos os demais 

aspectos aqui levantados negociamos o art. 11.  Essa é a nossa proposta.  

Negociação é isso, temos de ceder.  Estou cedendo sobre uma coisa que, 

confesso, para mim, é extremamente difícil ceder.  Mas eu concordo em ceder.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Concordo com a Marlova.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Certo.  

Colocaríamos a manutenção do art. 11, desde que as demais sugestões fossem 

aceitas.  

É isso que os presentes acham que seria razoável negociar?  Alguém quer se 

pronunciar sobre isso?  (Pausa.) 

Fica, então, a decisão do Plenário no caso de as demais propostas serem 

aceitas.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Prosseguindo. 

Art. 12 Aos candidatos é lícito fiscalizar ou, em seu lugar, indicar um fiscal 

durante a votação e a apuração, podendo também oferecer impugnação e recurso. 

Parágrafo único.  Ao Ministério Público Federal é facultado fiscalizar todo o 

processo eleitoral, interpondo os recursos e impugnações constantes deste Decreto. 

Art. 13 A Comissão de Habilitação, a Comissão Receptora e Apuradora, a Junta 

Eleitoral e o Presidente do CNAS poderão, antes de adotar qualquer providência ou decidir 

qualquer questão, pedido, requerimento, impugnação ou recurso oferecido por quem quer que 

sejam, inclusive pelo Ministério Público Federal, ouvir a Consultoria Jurídica do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

Art. 14 As competência da Comissão de Habilitação e da Comissão Receptora e 

Apuradora cessam com o fim das respectivas fases e a da Junta Eleitoral cessa com a 

promulgação dos eleitos. 

Art. 15 O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social expedirá as 

instruções necessárias à execução do disposto neste Decreto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Destaque. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra a Conselheira Fátima. 
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MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Pela discussão que tivemos 

durante todo o dia de hoje sobre a questão de democracia, de ser eleição da sociedade civil, que 

é uma questão do CNAS, que o CNAS não é só sociedade civil, mas sociedade e Governo, 

depois de chegarmos à conclusão de que todas as comissões seriam paritárias, portanto, é quase 

um compromisso do CNAS com essa eleição. Eu tinha levantado que não era uma eleição da 

sociedade civil, mas de membros do CNAS. Portanto, é uma questão que deve envolver todo o 

CNAS, e está envolvendo todo o CNAS, tanto é que estamos passando o dia inteiro discutindo 

essa questão, e provavelmente amanhã também. 

Para haver um fecho democrático e de acordo com as discussões que fizemos 

até agora, eu proporia que deveria caber ao CNAS expedir as instruções necessárias à execução 

do disposto no decreto. O Ministro da Previdência e Assistência Social já estaria representado em 

todas as comissões, o Governo estaria representado.   

O Ministro não estaria envolvido porque vai estar envolvido, inclusive nessa 

época, com a reforma da Previdência, em estar repassando para outro, porque vai haver 

mudanças, ou seja, quando o processo estiver acabando o Ministro já vai estar saindo e outro vai 

entrar. 

Por conta de todas essa questões tenho certeza de que o Ministro vai concordar 

que toda a discussão será invalida, se não couber ao CNAS tomar as decisões finais. 

Volto a insistir: quando falo em CNAS, refiro-me inclusive aos representantes do 

Ministro da Previdência e Assistência Social e da SAS, que representam o Ministério. Há dois 

representantes aqui, Ministério da Previdência e SAS.  Acho que caberia ao CNAS expedir as 

instruções necessárias à execução do disposto no decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A sua proposta é tirar o Ministro e colocar 

o CNAS nesse artigo. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que isso é absolutamente tranqüilo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Vando. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Se chegamos a um consenso sobre os conteúdos 

do decreto, não entendo por que não caberá ao Conselho fazer a implementação desse decreto. 

Com o decreto aprovado, nessa nova versão, o Conselho não vai poder fugir ao que está no 

decreto.  Fica muito mais coerente com o espírito de uma eleição que o Conselho implemente 

isso neste momento. 

Eu não penso que a negociação do conteúdo desse decreto me faz esquecer 

que este Conselho deveria, ele próprio, estar regulamentando a eleição. Essa discussão de 

conteúdo poderia ir simplesmente para uma resolução, no futuro, quando formos considerados 

com maturidade para isso. Parece que ainda somos adolescentes na visão de alguns. 

Seria uma coisa muito mais lógica e um primeiro passo para que no futuro caiba 

realmente ao CNAS... O decreto futuro poderia ser: Caberá ao CNAS regulamentar as eleições 

da sociedade civil.  Os conteúdos, com certeza, não seriam tão diferentes dos que estão aqui.    

Então, onde está “Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social” 

colocaríamos “Conselho Nacional de Assistência Social”. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheira Marlova.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu só queria me manifestar que acho isso 

absolutamente tranqüilo, não vejo nenhum problema isso.  É como o edital de convocação da 

Conferência. Quem convoca é o Presidente do CNAS, mas o Ministro normalmente assina junto, 

como uma deferência.  

Aqui é a mesma coisa.  Cabe ao CNAS expedir as instruções necessárias à 

execução do disposto nesse decreto, até porque não pode fugir do decreto.  Não tem problema.  

Realmente fica bom assim, é coerente e mantém a autonomia do Conselho. 

Acho que está muito bom. 

Endosso essa proposta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Célio. 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES – Quero somar a esse argumento o fato de que 

outros Conselhos regulamentam a própria eleição.  

Não estamos inovando ao dizer que o CNAS expedirá as instruções.  Apenas 

estamos reproduzindo o que outros Conselhos já têm feito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vou colocar em votação o conjunto de 

todas as nossas deliberações.   

Todos aqueles que estiverem de acordo com essas propostas, da maneira como 

foram tratadas, permaneçam com estão.  (Pausa.) 

Aprovado.  (Palmas.) 

Agora deveríamos passar às questões relativas às comissões e ao edital. Não 

sei qual seria a melhor ordem. 

Quanto às comissões, haveria mudança de nomes.  Haveria mudança de nomes 

e de quantitativos.  Essa é uma primeira questão. Acho que poderíamos tratá-la imediatamente, 

porque tiraríamos os nomes das Comissões, tanto do Governo quanto da sociedade civil, para 

depois passarmos a questões outras.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Gilson, eu queria propor que discutíssemos a 

forma de encaminhamento dessas alterações do decreto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Podemos fazer no final. 

Conselheira Patrícia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Vou falar porque estou integrando a Junta 

Eleitoral.  

Quando você me consultou sobre a possibilidade de participar, eu disse que me 

preocupava o fato de ser parte envolvida, ou seja, a entidade que represento ser parte envolvida 

no processo, ter interesse. 
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Então, ficava complicado eu, enquanto representante da CUT, participar de uma 

comissão tão importante quanto a Junta Eleitoral, que vai se posicionar com relação a recursos. 

Como sou candidato e ao mesmo tempo participo de uma Junta Eleitoral? Na minha visão, na 

minha concepção ética eu não poderia estar participando, porque a minha entidade estaria 

interessada no processo eleitoral. 

Isso vai sofrer um desgaste.  Outra entidade poderia questionar: a CUT quer se 

candidatar e está participando de uma Junta?  Então, outras entidades da sociedade civil, 

inclusive de trabalhadores, poderiam achar que a CUT estaria dando um golpe, usando uma 

linguagem popular.   

Tenho essa preocupação.  Fazer a discussão da comissão é difícil sem fazer a 

discussão do parecer. Eu posso participar de uma comissão se a CUT não for candidata. Então, 

integro uma comissão se ficar entendido que a CUT não vai poder participar da eleição.  

O que acontece?  Existe um parecer da Consultoria Jurídica que entende que a 

CUT não pode mais participar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Você está dizendo isso porque você já 

participou de dois mandatos? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Isso, a CUT já participou de dois mandatos.   

O entendimento do parecer jurídico do Ministério é de que a CUT não pode mais 

se candidatar, a CUT e algumas outras entidades.  

Só que a CUT compartilha com um outro parecer, que é um parecer da 

assessora jurídica do CFESS.  Então, há um parecer da consultoria jurídica em que a posição do 

Ministério está colocada.  O Ministério da Previdência e Assistência Social entende que essas 

entidades não podem participar. É a posição de um membro do Conselho, do Ministério.  Uma 

parte da sociedade civil discorda. A CUT, que também é membro do CNAS, tem um outro 

entendimento.  

O Ministério da Previdência e Assistência Social buscou seu consultor jurídico 

que disse que as entidades que têm dois mandatos não podem.  Um outro membro do CNAS, 
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que é o CFESS, buscou uma assessoria, que entende que pode.  Ou seja, temos dois pareceres 

de dois membros; um é o Ministério e o outro é o CFESS. Os dois são membros do CNAS. 

Então, estamos diante de um impasse. Para discutir a participação na comissão 

é necessária uma decisão sobre o parecer.  Se a CUT não pode participar, eu posso integrar a 

Junta. Agora, se a CUT pode participar, eu não vou integrá-la.  

Então, seria uma decisão sobre qual parecer tem validade. Diante da decisão de 

qual parecer vai ter validade, caberia à CUT buscar um recurso ou não. Estou com dificuldade 

nessa discussão sem haver, antes, a discussão de como se decide se as entidades participam ou 

não.  

Temos um parecer da Consultoria Jurídica. Um parecer é uma opinião.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Aprovado pelo Ministro.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – É a opinião do Ministro. 

Agora, em que sentido esse parecer é único e não pode ser questionado? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu mencionei  a Lei Complementar n.º 73 

a respeito desse assunto.  Agora, nada impede que quem se sinta prejudicado entre na Justiça. 

O art. 11 da Lei Complementar n.º 73 é muito claro sobre isso.  É o § 2º. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Vamos ver o art. 11.  

Art. 11 Às Consultorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aos 

Ministros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da 

República e ao Chefe do Estado Maior das Forças Armadas compete especialmente: 

.................................................. 

III. fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados, e dos demais 

atos normativos a ser uniformemente seguida em suas áreas de atuação e coordenação, quando 

não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União.   

O CNAS é uma área de coordenação e atuação do Ministério? 
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É um órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Aí cabe 

uma polêmica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Conselheiro Vando com a palavra. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu também levantei esse questionamento, ou 

seja, entender o conceito de vinculado. Eu entendo que o CNAS é um órgão superior de 

deliberação colegiada, vinculado ao Ministério, mas entendo que ele tem um grau de autonomia 

nas suas decisões, por ser um órgão superior de deliberação colegiada. 

Eu gostaria de ter mais claro isso aí.  Não me convenço do parecer do 

Ministério, qualquer que seja, tanto que citei de manhã que no GT de Benefícios Eventuais 

solicitamos o parecer de um outro consultor jurídico independente, só que ele cobrava uma 

fortuna e não realizamos isso aí.    

Existe a possibilidade de procurar um outro parecer.   

A minha posição é que o parecer do Ministério não seja acatado pelo CNAS – 

não sei se há implicações legais – até que tenhamos a certeza desse poder. Se temos a 

possibilidade de ter outros pareceres, ou seja, se alguma instância explicar que o parecer do 

Ministério é de um dos membros do Conselho, como disse a Patrícia - aliás, tem dois 

representantes, do Ministério e da SAS - os outros membros do Conselho também poderão trazer 

o seu parecer.  

A pergunta será: caberá ao Conselho escolher qual o parecer? Neste momento 

não me convence e a minha proposta é de que não seja acatado o parecer do Ministério até que 

tenhamos clareza dessas coisas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mais alguém quer se pronunciar? 

Conselheira Lair. 
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LAIR - Parece-me que o parecer está contraditório. No questionamento 5, do 

Moroni - se uma entidade que no primeiro e no segundo mandatos foi titular pode ser reconduzida 

-, ele diz que não.   Depois, quanto aos questionamentos 10, 11 e 12, se uma pessoa pode, sim. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Sim, porque a pessoa pode.  Se não 

estiver em uma entidade e estiver em outra, pode ser representante.  

Conselheira Fátima. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A companheira Ruth levantou 

uma questão de que não é parecer, é uma nota, e uma nota tem valor menor do que o parecer.   

Então, essa questão que o Vando levantou é totalmente pertinente.  

Como vamos aprovar? Temos um outro parecer de uma outra advogada do 

CFESS, contrário. O do CFESS é parecer e este aqui é uma nota. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É uma nota, mas foi aprovada pelo 

Ministro. Passou a ser a opinião do Ministério. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – O Ministro deu o seu parecer 

baseado na sua Consultoria. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ele não deu o parecer. Ele aprovou. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Ele aprovou um parecer.  Ele 

conhece outros pareceres? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Ele, Ministro, aprovou. Isso significa que o 

CNAS também tem que aprovar?  Não. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria me manifestar sobre isso. 
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Entendo que o CNAS é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social. Porém, é um órgão superior de deliberação colegiada. Por várias vezes 

discutimos com o Ministro sobre até onde vai a autonomia do Conselho.   

O art. 31 da LOAS diz que cabe ao Ministério Público resolver os problemas da 

Lei Orgânica da Assistência Social. A Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Dr. Álvaro 

Costa, que era o Vice-Procurador dos Direitos do Homem e do Cidadão, por mais de uma vez 

disse que cabe ao CNAS sempre recorrer ao Ministério Público porque na Lei Orgânica da 

Assistência Social está facultado ao Ministério Público interferir nas questões específicas da área 

da Assistência Social, e isso não está em outras leis.  

No meu entendimento, durante o meu mandato, eu entendi que o órgão máximo 

ao qual o CNAS se dirige para dirimir as suas questões é o Ministério Público. 

Eu sugeriria que antes de entrarmos em delongas, em conversas, fôssemos, em 

uma comissão paritária de Conselheiros, conversar com a Procuradoria-Geral da República sobre 

o assunto e pedir a eles um parecer. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Parece que há houve um pedido, não 

houve, Moroni? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não, não houve. 

Poderíamos conversar com o Dr. Álvaro, que é a pessoa que acompanha o 

CNAS há bastante tempo, e procurar uma posição oficial do Ministério Público. 

Devemos ter tranqüilidade para encaminhar essas questões.  Aqui estamos 

defendendo o CNAS, todos nós. Não é esta ou aquela entidade.  Pessoalmente, com todo 

respeito à posição do Dr. Bonifácio, discordo dessa nota, até porque já aprendi que em Direito 

existem várias opiniões sobre o mesmo assunto, nem sempre coincidentes, e uma opinião não 

invalida outra, não lhe tira o mérito.  

Eu respeito a nota que o Sr. Ministro aprovou e que foi feita pelo 

competentíssimo Consultor Jurídico, mas, neste momento, cabe ao CNAS a prerrogativa de 

consultar o Ministério Público sobre o assunto.  A minha proposta é que, antes de discutirmos que 
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o Ministro aprovou, se é nota, se é parecer, se tem valor ou não, nomeemos uma comissão 

paritária, dois ou quatro Conselheiros, e vamos nos dirigir ao Dr. Álvaro Costa, que é o 

Procurador ou Subprocurador, e é a pessoa que vem acompanhando o CNAS nas suas questões, 

e com ele esclarecer. 

Essa é a minha proposta. Levamos o parecer do CFESS, levamos o parecer da 

Consultoria Jurídica, podemos levar um outro parecer de alguma entidade que queira contribuir.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de esclarecer que o CNAS 

julgou que era a Consultoria Jurídica que deveria ser consultada.   A consulta foi dirigida à 

Consultoria Jurídica.  Houve uma comissão interna de pessoas que estavam estudando a questão 

da eleição e foi enviado para lá. 

A Consultoria Jurídica levou três meses para dar essa resposta.  O Ministério 

Público, se levar mais três... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Eles não estavam se dedicando à questão.  

Não demora para fazer, não. Não foi prioridade para a Consultoria Jurídica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Corremos o risco de fazer mais uma 

consulta. 

Estou tomando conhecimento desse  parecer agora  e não sei quem poderia 

falar sobre ele, sobre o que ele propõe. 

Alguém tem conhecimento? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Todos nós. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Basicamente, o que ele propõe? 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Ele vai em uma visão completamente diferente e 

é muito mais consistente na argumentação, não responde monossilabicamente a cada uma das 

perguntas feitas. Ele argumenta. 

A lei não cita entidades, cita membros, representantes de entidade. O 

argumento é de que quando o Presidente da República nomeia os membros, porque é 

competência dele a nomeação, ele não nomeia as entidades. Ele nomeia os representantes das 

entidades. Ontem eu conversava com a Valdete. No Mato Grosso houve um problema de 

omissão e foi-se ao Ministério Público processar o Conselheiro, que era membro do Conselho, 

por omissão, e não a entidade. Então, quem são os membros do Conselho?  O Presidente da 

República diz: são membros do Conselho esse, esse e esse. A interpretação dela é essa. 

Quando se olha a lei, ela não é clara. Esse é um problema. 

Outro problema que é necessário esclarecer é o tratamento desigual.  O 

Conselheiro da sociedade civil, no entendimento dela, não pode passar mais do que quatro anos 

no Conselho, se for entendido que a pessoa que é membro. É o Conselheiro, não é a entidade.  

Então, a Patrícia não poderia, mas a CUT poderia; a Fátima não poderia, pelo menos pela mesma 

entidade. Aí também é outra dúvida que aparece. 

Ela argumenta com muita consistência. Como no Direito há muitas 

interpretações, como bem disse a Marlova, eu diria que o parecer dela é muito mais convincente. 

A minha dúvida é: em que parecer o Conselho vota?  Vamos votar no outro, é muito mais 

consistente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A interpretação do Dr. Bonifácio Andrada 

é que a jurisprudência dos tribunais sobre Conselhos diz que os membros são as entidades e não 

as pessoas. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – Ele não citou. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Mas ele me disse isso, estou transmitindo 

a vocês o que ouvi dele. 
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Ele disse que a jurisprudência existe e que esse assunto de Conselhos já foi 

amplamente discutido, porque problemas como esse que estamos tendo aqui já existiram em 

outras oportunidades. Segundo ele, a jurisprudência é a que ele colocou no documento. 

Essa foi a informação que ele me deu. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu queria voltar ao 

encaminhamento mesmo. 

Se ele está dando todas as justificativas, acho que o Célio tem razão. Não está 

aqui.  Então, vamos ao Ministério Público com os dois. Se ele considerar que há necessidade de 

tornar o parecer ou a nota mais consistente, que torne. 

Quanto à questão do prazo, concordo com o Célio.  As pessoas que forem ao 

Ministério Público deverão ir imediatamente e sair de lá com a resposta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Nesse caso, agora temos que ver como 

vamos tratar as questões relacionadas aqui.  

Há um encaminhamento de formarmos uma comissão para ir ao Ministério 

Público. A questão que a Patrícia levantou, se ela pode ou não participar, é um outro tipo de 

questão, porque se o entendimento do parecer fosse que era a pessoa e não a entidade, ela 

poderia sair porque não pode participar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria lembrar uma coisa para todos nós. 

Se é que há uma jurisprudência, mas deve haver, porque o Dr. Bonifácio a citou, com certeza o 

Ministério Público a conhece. Além disso, havendo uma jurisprudência de que nos Conselhos os 

membros são as entidades e não as pessoas, há um problema em relação às entidades do 

Governo, porque aí elas também estão... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ele também citou que no Governo é 

diferente. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Mas no caso da LOAS, ela não é clara sobre 

isso. 

Estamos lidando com uma lei que não é clara.  Quando a lei não é clara, 

necessitamos esgotar as fontes de consulta.  A minha proposta é que seja dirigida uma consulta 

ao Ministério Público e que cada entidade que queira apresentar um parecer o faça como forma 

de contribuição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Temos aqui dois encaminhamentos que 

poderíamos tomar imediatamente. 

Já que essa questão prejudica a discussão de nomes para a portaria... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não prejudica. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Prejudica. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Ela se considera prejudicada.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – É uma Junta que vai ficar sob suspeita.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Teríamos que formar a comissão para 

imediatamente ir ao Ministério Público para ver esse assunto.  

Abro a palavra para sugestões. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu me disponho a ir ao Ministério Público 

amanhã mesmo. 

Como todos devem saber, janeiro é período de férias forenses, deve haver um 

plantão no Ministério Público.  Podemos pedir que a Andréia ou o Moroni, enfim, quem o 

Presidente designar telefone e veja como é esse plantão, marque uma audiência em nosso nome, 
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para não entrarmos na fila do plantão, para amanhã.  É um assunto urgente, o Ministério Público 

tem essa responsabilidade. Eu me disponho a ir. Inclusive, eu gostaria de ir.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Já há um candidato para ir ao Ministério 

Público. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu proponho que vá o Gilson, 

como Presidente, o Vando e a Patrícia.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, o nosso Secretário vai marcar 

uma audiência e iremos ao Ministério Público amanhã para examinar essa questão. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Acompanhados da nossa 

assessora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Assessora jurídica. 

Estamos aqui com a presença da Dra. Ruth, que é a nova advogada do 

Conselho. Por um lapso de minha parte, esqueci de apresentá-la oficialmente ao nosso Conselho. 

Peço desculpas. 

Ao mesmo tempo, acho que ela deveria acompanhar para já ir se enfronhando 

das questões do Conselho. 

Estou com o seguinte problema: se for marcada a audiência para amanhã, 

vamos criar um problema para a nossa reunião. Talvez tenhamos que marcar a audiência para 

segunda-feira. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Não, porque a reunião do Conselho não está 

acontecendo e não sabemos qual é a posição. 
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Estou pensando o seguinte: mantemos a reunião, damos um pulinho lá.  Eu iria 

pedir, Moroni, para vocês tentarem localizar o Santoro ou o Dr. Álvaro, que são as pessoas com 

quem trabalhamos. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI – O Álvaro não está mais. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – O Santoro, então. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O Moroni poderia fazer essa ligação 

agora e ver se marca para amanhã. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Se for o Santoro, eu até posso falar com ele. 

Eu acho até que ele se disporia a vir aqui.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seria melhor ainda. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Ele trabalhou demais conosco.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Se o Ministério Público pudesse vir aqui 

seria excelente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Sempre houve com o Conselho uma relação 

muito próxima e de colaboração. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Em função disso, a questão das pessoas 

fica prejudicada, e passaríamos a verificar se sobre o edital também está prejudicado, já que ele 

não fala especificamente... O edital fala das entidades eleitoras.  Pedido de habilitação como 

entidades eleitoras.  
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CÉLIO VANDERLEI MORAES – Os candidatos sempre são entidades. A 

questão é que os membros seriam representantes dessas entidades que foram eleitas.  Isso não 

é nada incoerente.  A entidade se candidata e é credenciada pelas outras para indicar o seu 

representante como membro do CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – É assim que está previsto no edital.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – O membro é a pessoa da entidade que foi 

escolhida pelas outras para indicar o seu representante. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – No parecer da Sílvia, não há contradição.   

Vamos deixar essa discussão tão-somente com o Ministério Público, porque no 

parecer da Sílvia ela acha que não tem contradição. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quer dizer, quem é convocado é a 

entidade e ela indica as pessoas.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Patrícia, já temos uma proposta de conversar 

com o Ministério Público. Por exemplo, eu conversei com dois juízes, com quatro promotores, no 

Rio Grande do Sul, sobre esse assunto e todos eles entendem que o membro é a pessoa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O membro, no final, vai ser a pessoa. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Então, a entidade pode concorrer quantas 

vezes quiser. Inclusive eles dizem que é inconstitucional cercear o direito de uma entidade 

concorrer para ser eleita em fórum próprio. Disseram que se pode entrar com uma ADIN – Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, e liquida na hora. É o parecer de dois renomados juízes gaúchos 

e quatro promotores. Um, inclusive, é desembargador, Rui Rosado de Aguiar.  É um dos 

melhores do Brasil. 
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Eu, pessoalmente, conversei com ele, pedi que me ajudasse e me esclarecesse. 

Ele disse: Marlova, uma ADIN derruba isso na hora, não se pode cercear o direito que uma 

entidade tem de concorrer.  Agora ele é Ministro do Supremo.  É um desembargador gaúcho, foi 

meu professor. 

Gilson, só estou colocando isso porque o próprio Desembargador Rui me disse.  

Ele disse que isso, como todos os outros temas, é polêmico e serão várias as opiniões. Agora, 

por exemplo, ele não mencionou nenhuma jurisprudência sobre isso.  Ele me disse, embora não 

tenha examinado profundamente a matéria, que é inconstitucional cercear o direito de uma 

entidade de se candidatar.  A Constituição brasileira, no seu art. 6º, defende que todos são iguais 

perante a lei, que é livre o ir e vir, que é livre o direito de se candidatar a qualquer coisa. Então, 

pelo princípio da isonomia qualquer entidade ou pessoa tem o direito de se candidatar para 

qualquer coisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Talvez seja por isso que muita gente diz 

que a LOAS é inconstitucional quando fala em dois mandatos só. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Essa é uma das grandes falhas da LOAS. A 

própria eleição do Presidente do CNAS está regulamentada na LOAS, permitindo-se uma única 

recondução.  Não se pode tirar do Conselho o direito de ele eleger quem quiser.  Se o Conselho 

entender que o Presidente deve ser Presidente por dez mandatos, é um direito que o colegiado 

tem. Tentamos negociar isso com a Casa Civil, a Casa Civil reconheceu e depois não aceitou.  

Eles admitem editar uma medida provisória modificando isso, deixando “permitida a recondução”. 

Inclusive isso foi proposta do Ministro Stephanes, feita pelo Bonifácio. A medida provisória estava 

pronta. Todos os Conselheiros participaram dessa negociação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Esse assunto “eleição” tinha uma cultura 

muito grande e não foi levantada a tempo infelizmente. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu me penitencio muito, porque a primeira 

eleição do CNAS, em virtude da I Conferência, foi feita com pressa, sem tempo suficiente para 

negociar, houve uma medida provisória prorrogando o mandato dos Conselheiros. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – A segunda eleição. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Na segunda. 

Acho que na terceira estamos incorrendo no mesmo erro. Já me penitenciei por 

isso hoje e volto a me penitenciar.   

Pelo exaustivo número de atribuições que o Conselho tem, pelas dificuldades de 

funcionamento das nossas Comissões, porque todos os Conselheiros são pessoas ocupadas e 

têm outras atribuições, e como fomos atropelados com esse episódio da II Conferência, acho que 

esse assunto, infelizmente, está sendo mais uma vez discutido em cima da hora.   

Vejo com alegria que não temos discordâncias vitais entre nós.  O Governo seria 

o primeiro a acatar aquilo que os seus próprios representantes definem em consenso dentro do 

colegiado. Não tenho a menor dúvida de que o Ministro Stephanes e o Ministro Clóvis, ouvindo o 

Presidente dizer que foi consenso, decidido em conjunto, vão concordar imediatamente.  Mas, às 

vezes, fazemos as coisas com um prazo muito exíguo para negociação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu acho que esse assunto tem de estar 

resolvido no máximo até terça-feira que vem.  Caso contrário, vamos ter uma situação sem 

condições de controle. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu queria avançar na proposta em relação aos 

encaminhamentos do que devemos fazer a partir daqui. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Só para concluir, o edital seria esse? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Ele fica, até concluirmos as discussões. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quanto aos termos do edital, não há 

contradições.  O que existe é uma questão dos nomes das comissões.  Em primeiro lugar, se 

forem aceitas as nossas propostas, haveria ampliação de mais um nome na Junta Eleitoral e a 

eliminação de dois nas duas outras Comissões. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Seria a figura do Presidente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Estou entendendo uma coisa. Corrijam-me se 

eu estiver errada. 

Quando houve eleição para a Presidência do CNAS, a Casa Civil interferiu na 

nossa eleição, mas aceitamos o candidatado que eles apresentaram, porque confiamos.  

Estou entendendo que o Gilson é a pessoa que tem a delegação de 

competência da Casa Civil, do Governo, para representar o Governo junto a este colegiado.  Há 

outros Conselheiros governamentais presentes.  Estou entendendo que no momento em que foi 

um consenso entre nós essa negociação não haverá maiores problemas na Casa Civil, porque foi 

uma negociação feita em consenso por aquelas pessoas da confiança da Presidência da 

República. Estou achando que a forma de encaminhar isso vai ser absolutamente tranqüila. Não 

vai haver nenhum problema. Acho que o Ministro Clóvis vai acatar imediatamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu gostaria de discutir a forma como 

discutir isso com a Casa Civil. 

Por enquanto, há proposta de irmos ao Ministério Público. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – São duas coisas diferentes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Agora temos que discutir a revisão do 

decreto. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – É isso que estou falando. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Acho que nesse campo especificamente 

não fizemos proposta nenhuma. 

Eu gostaria que fosse feita a proposta. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – A minha proposta é que conversemos com o 

Ministro Stephanes, que é o Ministro da área em que toda essa discussão está afeta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Primeiro seria irmos ao Ministro 

Stephanes.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Acho que poderíamos pedir que ele viesse 

aqui.  Com certeza, ele virá e será sensível.  Ou, então, poderíamos ir em um pequeno grupo de 

Conselheiros. Eu também me disponho a participar desse grupo.   

Pediríamos licença ao Ministro Stephanes para que ele e a nossa Presidência 

encaminhassem essa discussão como uma discussão tranqüila e de consenso, definida pelos 

legítimos representantes do Governo no Conselho. A nossa forma de encaminhar tem de ser 

hábil. Se conseguirmos apresentar um consenso - pois já foi dito que o Governo reclama que não 

conseguimos produzir soluções de consenso – que não tem maiores alterações no conteúdo, que 

é significativa em relação às aspirações e aos desejos dos Conselheiros, tanto do Governo 

quanto da sociedade civil, temos que ter a máxima habilidade para que a Casa Civil concorde em 

rever esse decreto em tempo recorde.  Sabemos, não é segredo para ninguém, que medidas 

provisórias são editadas de ontem para ontem ou de hoje para amanhã.  Então, não é um decreto 

como este, que foi negociado em consenso, que vai criar maiores problemas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Sim, só que isso não é tão simples assim. 

Você está vendo muito cor de rosa a forma de resolver as coisas. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Gilson, eu já vi coisas lá na Casa Civil que 

negociamos em vinte e quatro horas. Depende de como se negocia. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, a proposta da Marlova, que está 

em discussão, é tirarmos uma comissão, que poderia ser simultânea, se houver coincidência de 

horário com a audiência no Ministério Público, e irmos conversar com o Ministro e ver qual seria a 

disponibilidade que ele teria de aceitar essas nossas sugestões. Levaríamos as sugestões e 

discutiríamos com ele a forma de encaminhar.  Se ele se dispuser a defender isso, estamos com 

meio caminho andado, porque teríamos o apoio do Ministério na eventual revisão do decreto. 

Nesse caso, marcharíamos para discutir o assunto na Casa Civil. 

Está em discussão essa proposta da Conselheira Marlova, se não houver mais 

nenhuma outra. 

Conselheira Fátima com a palavra. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu concordo com a proposta 

da Marlova.  

Estou sendo chata nessa história porque a Ruth tem me chamado várias vezes 

para levantar questionamentos. Acho que ela deveria estar participando.  Ela está levantando 

aqui a questão dos membros. Se as entidades podem participar e as entidades indicam os 

membros, não se pode tirar a democracia da entidade de indicar o membro que quiser. Há várias 

nuanças que precisam ser colocadas para termos tranqüilidade. 

Quero deixar claro que não tenho tranqüilidade com relação a isso. 

É necessário que busquemos essa tranqüilidade.  

O Ministro Reinhold Stephanes tem de ter a clareza que não estamos querendo 

complicar, apenas procurando clarificar um processo que não está claro. Mesmo porque – e foi a 

própria Ruth que me falou também – a nota, realmente, não justifica cada ponto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Já está esclarecido, Conselheira.  
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Está definido que vamos ao Ministério Público, depois vamos marcar também 

com o Ministro Stephanes.  Vamos ver se amanhã conseguimos resolver esses dois encontros.  

Vamos manter a nossa assembléia suspensa durante essas reuniões. 

Eu gostaria de saber quem iria falar com o Ministro Stephanes.  

Seriam a mesma comissão ou outra?  A conversa com o Ministro Stephanes 

poderia ser até hoje, no final do dia, se ele tiver disponibilidade. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu me proponho a participar da 

reunião com o Ministro Stephanes.   

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Poderia ser até hoje. Acho que 

poderíamos ganhar tempo e conversar com o Ministro Stephanes hoje. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Eu sugeriria que fosse a mesma Comissão.  

Seria importante a Presidência estar na duas. Então, o horário não poderia coincidir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estou propondo que consigamos ir ao 

Ministério Stephanes hoje. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu também concordo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Estou propondo que encerremos esta 

reunião, porque nem temos tempo hábil para iniciar outras discussões, para irmos ao Ministro 

Stephanes. Conversaríamos com ele e já colocaríamos essas questões que levantamos aqui. 

Nesse caso, conforme o andamento, tomaríamos decisões, porque amanhã 

todos já saberiam o que conseguimos de apoio ou não dentro do Ministério. 

De acordo com a seqüência da nossa pauta, que seriam encaminhamentos da II 

Conferência, se começarmos essa conversa agora, 17 horas e 30 minutos, perderemos a 

possibilidade de falar com o Ministro. Talvez isso seja mais importante do que começarmos essa 
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conversa e depois não conseguirmos falar com o Ministro. Eu gostaria de propor a todos os 

Conselheiros que suspendêssemos a reunião, voltássemos amanhã, e fôssemos em comissão, 

aqui designada, para conversar com o Ministro.  

Seriam os Conselheiros Fátima, Marlova, Vando e Patrícia.  A Eurídice iria ao 

Ministério Público.  É bom que a Ruth vá porque já fica sabendo do que está acontecendo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu saio e a Eurídice vai. Não 

precisa de paridade.  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIGAL – Tenho bastante conhecimento com o 

Procurador-Geral. Primeiro, vamos fazer a consulta.  Se a coisa complicar ou se não 

conseguirmos, eu posso ajudar. 

A melhor forma seria o caminho que estamos seguindo. Se complicar, depois eu 

posso ajudar.  Não sei nem se ele está aí, como está funcionando. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Eu tenho uma questão.  

Amanhã vai haver a discussão da II Conferência e há um problema que está nos informes, mas 

que é meio grave: o orçamento para 1998.  É uma questão muito grave, há o contingenciamento.  

É a questão da ordem da pauta. 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Vamos ver amanhã.  Cada coisa no seu 

dia. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA – Já estou  levantando o 

problema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então, vamos ao Ministro Reinhold. 

Está suspensa a reunião.  

Voltamos, amanhã, às 9 horas. 



 

 116 de 202 

RESUMO EXECUTIVO DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS 

 

 

DATA: 22 e 23 de janeiro de 1998 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Bom-dia, Conselheiros. Já temos quorum, vamos iniciar 

nossa reunião. 

Inicialmente, pediria aos Conselheiros que tomassem assento e ao Secretário-

Executivo que nos assessorasse. 

Eu gostaria de relatar aos Conselheiros a conversa da comissão que se dirigiu 

ontem ao Senhor Ministro, composta pelas Conselheiros Fátima, Marlova, Patrícia, Vando e o 

presidente, acompanhados da Dra. Rute. Estivemos com o Senhor Ministro, ocasião em que 

expusemos o que havíamos acertado na reunião de ontem e sentimos que houve uma boa 

vontade do Senhor Ministro no sentido de encaminhar o assunto à consideração da Casa Civil. 

Ele nos pediu que encaminhássemos imediatamente a documentação objeto do 

nosso consenso, isto é, uma proposta de redação das alterações do decreto, para que, então, 

pudesse tomar as providências. De maneira que esse assunto agora poderá ter um 

desdobramento com duas alternativas: ou um acordo da Casa Civil de fazer a alteração do 

decreto ou não. 

No caso de acordo da Casa Civil em fazer as alterações do decreto, temos 

ainda a questão do prazo, pois este tem de ser rápido, uma vez que o nosso cronograma para as 

eleições também está muito apertado. E, considerando que haja essa alteração, teremos de 

tomar umas decisões aqui no Conselho sobre a seqüência das nossas iniciativas. Já combinamos 

ontem também uma ida hoje ao Ministério Público para discutir a questão da representação no 

Conselho: quem é o titular no Conselho a entidade ou as pessoas. Quanto a isso, eu consultaria a 

Conselheira Marlova se ela conseguiu marcar alguma coisa. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH – Ontem conversei com dois procuradores 

amigos meus que estão de férias e eles me disseram que nesta época do ano, em janeiro, 

período de férias forenses e recesso, é muito difícil marcar qualquer coisa. Eles me deram um 

telefone para agora de manhã eu ver se conseguia marcar com alguém, porque eles não 

atendem esse tipo de situação no mês de janeiro, só as urgências. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES – É uma urgência. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Para nós é, mas para eles... Urgência no 

sentido de liminares. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Quer dizer que não adiantaria nós irmos 

lá? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Estou com a impressão de que não. Ainda vou 

fazer esse telefonema, mas eu estava ligando para lá até vir para cá e o telefone sempre 

chamava e não era atendido. Vou tentar mais uma vez ligar agora durante a manhã para ver se 

consigo falar com essa pessoa que é o chefe de gabinete de um dos procuradores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu já solicitei à Secretaria do CNAS que 

efetuasse as alterações das nossas propostas no decreto. Isso já está sendo feito. Então, nós 

encaminharíamos isso ao Ministro e ele tomaria as providências que julgar cabíveis. 

Eu estarei à disposição dele o tempo todo para ajudar no que for necessário, 

considerando que a receptividade foi razoável, foi boa. Penso que essa hipótese de alteração 

pode se concretizar. A questão toda diz respeito ao prazo em que isso vai acontecer. Teremos de 

ficar mobilizados semana que vem para tentarmos obter isso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Estou pensando em voz alta que seria o caso 

de, na semana que vem, convocar um pequeno grupo de Conselheiros, talvez desta mesma 
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comissão, para ficar em Brasília tentando essas gestões com o Ministério Público, acompanhando 

a situação no Ministério porque a minha avaliação é de que o Ministro foi bastante receptivo, mas, 

claro, está preocupado com o prazo, enfim, com os trâmites que nós sabemos que decorrem. 

Como acho que esse é um assunto bastante sensível, talvez fosse o caso de termos pelo menos 

uma pequena comissão paritária de Conselheiros, possivelmente com os que estiveram ontem na 

reunião com o Ministro. Faríamos, em algum dia da semana que vem, uma reunião ou um 

acompanhamento dessa situação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Acredito que vamos ter de discutir aqui a 

data da próxima reunião, pois estou achando muito distante essa reunião de fevereiro - marcada 

para o dia 12 – devido a série de problemas que temos. Temos então duas alternativas: ou 

antecipá-la para o início de fevereiro, nos dias 2 e 3 – segunda e terça-feiras – pois há uma 

hipótese, por exemplo, de na semana que vem conseguirmos negociar isso tudo e 

sacramentarmos as decisões na reunião dos dias 2 e 3. Realizaríamos  nos dias 2 e 3, de 

qualquer forma, a reunião marcada para os dias 12 e 13. Nessa data, poderíamos tratar dos 

assuntos que hoje possivelmente não vamos conseguir abordar, se formos para o Ministério 

Público, e também discutir outros assuntos relacionados com os diversos encaminhamentos que 

estão pela frente. De maneira que eu sugeriria anteciparmos para os dias 2 e 3 a reunião que 

estava agendada para os dias 12 e 13. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – No dia 2, eu tenho um problema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Seria segunda e terça-feiras. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Eu sugeriria os dias 5 e 6, porque realmente 

para mim nos dias 2 e 3 não será possível. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – O problema para realizar a reunião nos 

dias 5 e 6 é que nestes dias haverá a reunião do Conselho de Seguridade, e a Irmã Rita também 

não poderia vir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Eu acho até que deveríamos levar esse 

problema também para o Conselho Nacional de Seguridade. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – A reunião poderia ser antecipada também 

para a semana que vem - quinta e sexta – mas acho muito em cima. Não vamos conseguir nada. 

Talvez nós devêssemos deixar a semana que vem como ideal para fazer as negociações 

necessárias e nos dias 2 e 3 teríamos seguramente uma posição.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – A reunião do Conselho de Seguridade é nos 

dias 5 e 6? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Sim, mas no dia 4 há um workshop 

sobre financiamento. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Só quero alertar que estou sem suplente 

porque o ele já se desligou do conselho e eu, no dia 2, não posso participar de maneira de 

nenhuma. Só fica este alerta: no dia 3 eu poderia, mas no dia 2, de jeito nenhum. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Eu acho os dias 12 e 13 muito longe. 

Reunião nos dias 12 e 13 acho totalmente inviável. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH – Estou sugerindo os dias 3 e 4, por exemplo, ou 

dias 4 e 5 ou 5 e 6, o que eu não posso é no dia 2. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Então pode ser nos dias 3 e 4. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Há o workshop da SAS – que eu penso 

ser fundamental, importantíssimo, pois vivemos fazendo críticas à SAS sobre a questão do 

financiamento da área da Assistência Social. Você inclusive estava querendo participar, eu 

também pretendo estar lá e será no dia 4 de fevereiro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Proponho que façamos a reunião no dia 

3, e será de apenas um dia. Acho que um dia é suficiente para tratar do assunto da eleição. 

Então, anteciparíamos a nossa reunião dos dias 12 e 13 de fevereiro - porque até lá já aconteceu 

tudo - para o dia 3. Faríamos a nossa reunião no dia 3. Certo, secretário? 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI  – Acho que está, apesar de eu ainda estar de férias. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – De qualquer forma, acho que é 

importante a sua presença. Dia 3 estaria de volta. Aí você fica com um dia de crédito. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA – Daqui a pouco ele vai juntar tanto 

crédito que vai passar um ano de férias! 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só queria saber a respeito da proposta que eu 

fiz de vermos se a comissão que... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, na semana que vem teremos 

quase que considerar o Conselho em estado de permanente reunião. As pessoas não vão poder 

vir aqui, mas acho que têm de estar disponíveis a qualquer momento para virem aqui para 

alguma negociação, para alguma coisa que nós precisemos. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu estava pensando em talvez consultar a 

Conselheira Fátima, a Patrícia para saber da disponibilidade delas em estar na cidade. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Patrícia já está aqui, não haveria muito 

problema. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - A Patrícia mora aqui. O Vando, eu, a comissão 

que esteve ontem com o Ministro, poderíamos estar atentos à convocação. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu ficarei de plantão lá no meu Estado, com o 

helicóptero do CNAS à minha disposição. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu vou ter de vir na próxima semana de 

qualquer jeito. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, aí você terá de ver como vai encaixar 

o seu programa. 

Com a palavra a Conselheira Dora. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Ainda sobre o assunto antigo, se houver 

necessidade ou se o colegiado assim o desejar, eu poderia tentar falar no gabinete do Procurador 

da República para tentar alguma coisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria de grande valia a sua ajuda. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Então eu vou pegar o telefone para ver se 

consigo alguma coisa. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se conseguirmos uma audiência lá seria 

muito bom. Uma audiência com quem estiver de plantão. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só acho que talvez fosse adequado esperar 

para ver se eu consigo contatar essa pessoa que foi avisada ontem, que é o chefe de gabinete. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Por isso mesmo é que eu não quis me 

antecipar. Estou me oferecendo para não dar “trombada”. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa pessoa deve estar lá por volta de 

10h. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Daqui a pouco vou tentar e fico em contato com 

a Dora. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, Conselheiros, parece que não há 

dúvida no edital de que ele é para convocação de entidades. Parece que não há dúvidas quanto a 

isso.  

Eu gostaria de colocar em questão duas hipóteses: a hipótese de alteração do 

decreto e quais são os nomes que aqui no Conselho nós tiraríamos para compor as diversas 

comissões. Eu gostaria de resolver isso logo aqui para não... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Como vamos decidir os nomes para a 

comissão sem ter definido aquela questão que a Patrícia levantou ontem, se são as entidades... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O nome fica guardado. Precisamos ter a 

possibilidade de a qualquer momento ter esses nomes para usar, porque senão, se formos reunir 

outra vez o Conselho para depois indicar, vamos perder um tempo enorme. Vamos anotar num 

papel - eu pediria ao Secretário Moroni para fazer as anotações. Nós temos aqui o seguinte: a 

Comissão de Habilitação já tem indicados Conselheiros da sociedade civil e Conselheiros 

governamentais, sob a presidência do Heldo Vítor Mulatinho. Como essa presidência teria de ser 

eleita dentre os representantes... 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Aí dá cinco. Dois, dois e mais um, cinco. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, mas esse quinto tem de ser retirado. 

Teríamos de retirar um quinto nome aqui. Do governo tenho de ver com a SAS se ficaria a 

Cristina ou o Mulatinho na comissão porque os dois são da mesma entidade. Tenho de acertar 

isso com eles, mas solicito que o conselho me deixe com essa autorização para fazer a 

negociação, no caso de manter isso. Os demais seriam o Vando e a Ana Lígia ou haveria outra 

proposta? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Há uma questão sobre a qual já conversamos: no 

caso de a ABONG querer concorrer eu não gostaria de fazer parte da comissão. A ABONG, 

entretanto, ainda não se decidiu. Ela provavelmente irá concorrer porque está em condições, 

qualquer que seja a decisão... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pelo menos como eleitora. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Então, no momento, tudo bem, pode ficar 

colocado o nome, mas logo que a ABONG se decidir vou retirar o meu nome, e aí veremos quem 

o substitui. Lembro que há o Padre Virgílio, o Paulo Rocha. E eu queria também lembrar que não 

se deve entender governo só o governo federal; acho que seria simpático se pudéssemos ampliar 

para estados e municípios, ou seja, a representação também de governo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na comissão de habilitação? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Em qualquer uma delas, ou seja, para que se 

entenda que governo também é representação de estados e de municípios. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem poderia ser o seu substituto, 

Vando, aqui nessa comissão, numa eventualidade? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Acredito que o Paulo Rocha ou o Padre Virgílio. 

Agora, eu não conversei com nenhum dos dois. Eu tenho entendido que o INESC não vai se 

candidatar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas o INESC tem direito. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Mas parece-me que há uma decisão interna do 

INESC de não se candidatar ao CNAS. Mas isso o Paulo é quem vai informar. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Isso acredito que poderia ser deixado 

para o Paulo, mas, a princípio, nós citaríamos o nome dele. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Substituto: Paulo ou Padre Virgílio. Então 

eu também discutiria, numa eventualidade de o Vando não participar, um dos dois poderia 

substituí-lo. E no caso da Ana Lígia? Ficaria ela mesmo? Ela não está aqui presente. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - No caso da Ana Lígia, se ela não 

concordasse, há dois nomes que poderiam ficar, se ela não concordasse e se eles concordassem 

em ficar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quem seriam? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O Padre Virgílio e o Paulo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Padre Virgílio e o Paulo. Está certo. 

Também substitutos poderiam ser esses... 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Há dois titulares e dois suplentes. Os 

titulares são o Vando e a Ana Lígia e os suplentes são o Paulo e Pe. Virgílio. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Há a Mariazinha também, que provavelmente 

não será candidata. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas nós estamos falando nos 

prováveis... 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Mas por que ela também não pode ser 

provável? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Pode, mas para a próxima comissão, 

porque essa daí já... 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não, para a próxima ou para essa. 

Substituindo nessa, se for o caso. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A vantagem que eu vejo do Paulo e do 

Padre Virgílio é que eles estão em Brasília. Isso é uma grande vantagem. Isso, evidentemente, 

para uma comissão que funcionará aqui, é uma alternativa extremamente interessante. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Eu tenho uma preocupação nessa questão da 

Comissão de Habilitação, pois ela é a porta de entrada, e analisa em profundidade a questão de 

mérito, por exemplo, se a entidade é ou não de assistência social. Eu acho que quem tem mais 

acúmulo dessa discussão quanto a se a entidade é de assistência social, ou o que é uma 

entidade de assistência social, são os Conselheiros que participam da Comissão de Normas. E a 

minha preocupação é que, pelo que estou vendo aqui, nenhum dos quatro são participantes. 
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DORA SILVIA CUNHA BUENO - Só a Ana Lígia. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Sim, mas provavelmente a Ana Lígia saia. Pelo que 

está parecendo, nenhum dos quatro Conselheiros participaram da Comissão de Normas, no caso 

de ficar o Padre Virgílio e o Paulo. E a minha preocupação é essa. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu proporia então, já que ele tem 

experiência, o Moroni. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Mas eu não sou Conselheiro. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas tem de ser Conselheiro? Da outra 

vez estava o Secretário-Executivo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas o princípio que foi falado foi o de 

paridade. Se você incluir gente que não é do Conselho... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Então, alguém da Comissão de Normas, 

mas quem? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sobrou o Célio. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas o Célio pode ser candidatável. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Então da Comissão de Normas não sobra 

ninguém. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sobra da parte do governo. Quem da 

parte do governo poderia ir substituir? A Lizete está fora. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Mas formalmente ainda não foi exonerada. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu gostaria de lembrar aos Conselheiros 

que na última reunião ela disse que não ia voltar mais. Então não vamos incluir uma pessoa... 

Eu acho que a presença de pessoas da SAS é muito importante porque são da 

área de assistência social e temos de ter um representante. O outro nome proposto é o da 

Solange, que também está aqui em Brasília, e é do Ministério do Trabalho. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - E por que não colocamos a Educação ou a 

Saúde em vez do Trabalho? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Porque a Educação já entrou na última 

comissão. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Mas nós estamos desejando alguém que faça 

parte da Comissão de Normas. E quem faz parte da Comissão de Normas é Saúde e Educação. 

Que se faça uma substituição. A idéia é justamente colocar alguém da Comissão de Normas na 

Comissão de Habilitação. Se bem que da Saúde, a única que acumulou alguma coisa na 

Comissão foi a Lizete, porque os restantes representantes da Educação e da Saúde também não 

participaram. E mesmo a SAS também não participou. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O problema é que a Lizete está fora e na 

Educação quem entrou foi a Ivana, que praticamente só veio aqui uma ou duas vezes. Está meio 

por fora do Conselho. 
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu queria sugerir a Marlova, porque ela já 

acompanhou o processo de eleição, todo o processo da última eleição. Então, acho que ela seria 

uma pessoa que já tem experiência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você fala como representante do 

governo? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sim. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas o problema está na representação da 

sociedade civil, porque o governo não tem problema de participação. Aliás, o Moroni levantou a 

questão do ponto de vista da sociedade civil, não foi? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas não podemos fazer propostas do 

governo. 

  

VANDEVALDO NOGUEIRA - É preciso alguém que tenha conhecimento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tanto a representante do Trabalho, 

como a Cristina, também estão há muito pouco tempo aqui, nunca participaram da eleição. A 

própria Eurídice ontem estava apavorada em termos de tomar conhecimento para poder 

acompanhar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu não pus ninguém aqui nem de Estado, 

nem de município porque não moram em Brasília. Como essa comissão terá um trabalho aqui em 

Brasília, preferi indicar pessoas que estão aqui em Brasília. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mas a Marlova está aqui. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Marlova está aqui pelo UNICEF. Ela 

trabalha aqui no UNICEF. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ela mora no Rio Grande do Sul, não é? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mora nos dois lugares. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O trabalho dela é no UNICEF aqui em Brasília. 

Ela tem casa montada aqui. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O substituto para o governo então seria a 

Marlova, no caso de não conseguirmos montar este esquema. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu me lembro que quem participou 

dessa comissão eram pessoas como o Elizeu, que tinha amplo conhecimento desse assunto. 

Agora, no caso aí, esse é um pessoal novo que está entrando, que não tem esse conhecimento 

todo. Então, teria de haver pelo menos uma pessoa... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu vou colocar aqui o nome da Marlova 

como substituta eventual para uma composição dentro da área do governo. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu não quero ser substituta eventual, eu pleiteio 

participar da comissão. Morar em Brasília nunca foi condição para nenhum dos Conselheiros 

participar de comissão nenhuma e eu, como os demais que estão indicados e não estão na 

reunião, pleiteio o direito de participar da comissão como membro titular. Não há nenhum 

problema em submeter meu nome à votação. Acho que os demais não estão presentes, não 

estão sendo consultados e eu gostaria de participar, é um assunto que me interessa diretamente. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mesmo porque pelo decreto os 

membros do governo e da sociedade civil são indicados pelo CNAS. Tanto os do governo como... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, nesse caso, como já tínhamos 

indicado o nome da Solange, vamos ver o que ela tem a dizer. 

 

SOLANGE BOMENTRE - Eu estava participando da reunião de ontem e até 

quero comentar que está sendo importante para mim participar das reuniões, mas a minha 

contribuição é quase nenhuma. Eu não sei se eu tenho conhecimento do assunto e se eu vou ter 

disponibilidade para participar de uma comissão dessa importância. Eu até sugeriria que se 

tirasse meu nome. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. Então, nesse caso, nós 

teríamos como sugestão do Conselho a Conselheira Marlova, que inclusive se candidatou ao 

posto. Então ficaria a Marlova no lugar da Solange. Está certo? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Como é que ficou então? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Na outra ficou a Cristina. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A outra seria a Cristina ou o Mulatinho, 

dependendo de quem ele considerar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Conselheiro Eduardo Barbosa e a Maria do 

Carmo - acho que ela deu uma saidinha - também estão se dispondo a participar de uma das 

comissões. Então é bom lembrar que talvez... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Junta Eleitoral. Nós já temos aqui o nome 

da Eurídice, poderíamos então colocar o nome da Maria do Carmo para compor a junta, não é 

isso? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que sim. Com certeza. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ou do Eduardo? Se não me engano, o 

Eduardo não poderá participar porque acho que ele vai... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Ele não tem condições, é melhor pôr a 

Maria do Carmo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele vai se desincompatibilizar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - E a Maria do Carmo tem também a experiência 

da eleição no Conselho Estadual de Minas, do qual ela é presidente. Acho que isso ajuda. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, na Junta Eleitoral ficaria a Eurídice 

e a Maria do Carmo. Aliás, como temos aqui a presença do Dr. Mulatinho, vamos resolver logo a 

questão da Comissão de Habilitação. 

Dr. Mulatinho, eu não sei se o senhor esteve aqui ontem à tarde, mas nós fomos 

ao Ministro, propusemos algumas alterações no decreto e ele se dispôs a discutir isso na Casa 

Civil. O que se acertou aqui é que teríamos uma composição paritária nas comissões: sempre 

dois do governo e dois da sociedade civil. E nessa primeira Comissão de Habilitação, se houver 

um acordo do governo de alterar o decreto, teremos dois membros. Foi sugerida a inclusão da 

Conselheira Marlova e temos aqui o seu nome e o da Cristina, pela SAS. Eu perguntaria ao 

senhor qual dos nomes deveria ficar, se o seu ou o da Cristina. 

 

HELDO VITOR MULATINHO - Estou à disposição do Conselho. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então poderia ser o senhor mesmo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só que agora houve mudança. Agora é 

paritária e o presidente... 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas eu já expliquei isso. Então seria a 

Marlova e o Prof. Heldo e... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Ou Vando e Ana Lígia, ou Paulo e 

Padre Virgílio. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para a Junta Eleitoral seria a Eurídice e 

Maria do Carmo e da sociedade civil está indicada a Patrícia. E quem mais poderia ser, ou a 

Patrícia não poderia? 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O Paulo do INESC. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Paulo já está na outra, não pode. Eu 

não posso ficar com essa reserva porque não posso repetir a pessoa. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - A Aninha, quem sabe. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não vamos esquecer a Maria José, que 

provavelmente faça parte. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu estou suspensa também. Pode pôr o 

meu nome como reserva. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aqui não é reserva, é mais um nome que 

precisamos porque vamos ter quatro pessoas. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Tem a Ana Maria e a Maria José, tem as duas. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que pode pôr a Ana Maria, que está aí. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então a Patrícia e a Aninha. E do ponto 

de vista do governo já resolvemos. Isso seria definitivo, pois não está havendo alternativa, ouviu 

Patrícia, não está havendo alternativa. Não está havendo substitutos eventuais. Quem seriam os 

substitutos para vocês? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Os suplentes não vão poder entrar? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podem entrar. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - A questão que está em discussão é no caso de 

apresentarem candidaturas. Daí fica comprometido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu acho que se essas candidaturas 

puderem acontecer, essas comissões vão todas para o “espaço”. Essa é a verdade. Por isso é 

que esse assunto está ficando realmente complicado, porque todo mundo vai querer se 

candidatar. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu entendo o seguinte: independentemente do 

fato de que todos queiram se candidatar, acredito que a pessoa que é representante dessa 

comissão não está sozinha; está, no mínimo, com outros três. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse raciocínio é razoável para nós, mas 

não para terceiros que estão pretendendo candidaturas. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Então eu proponho que façamos isso com a 

devida flexibilidade, entendendo que, quando tivermos uma decisão final sobre as possibilidades 

de candidaturas, talvez se tenha de fazer algumas alterações. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas no caso, por exemplo, do INESC, a 

informação aqui é a de que ele não vai se candidatar. Então é uma informação objetiva. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Conselheiro Paulo já está efetivamente numa 

dessas comissões. A CNBB vai se candidatar? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não pode, já tem dois mandatos. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas se puder? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Se puder, não vai sobrar ninguém. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas o INESC não quer se candidatar de jeito 

nenhum? 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Parece que não. Isso não é definitivo ainda. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então depois vocês me dêem os dois 

nomes alternativos da sociedade civil para essa Junta Eleitoral. 

Finalmente, Comissão Receptora e Apuradora de Votos. Aqui não há muita 

dificuldade porque a única coisa que teremos de fazer é possivelmente retirar o nome da Cristina, 

que já está naquela outra comissão, e deixar o meu e o da Sônia. 
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CÉLIO VANDERLEI MORAES - O mesmo problema se repete na possibilidade 

de alguns desses nomes serem inviabilizados, quer dizer, se apresentarem... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, no caso do governo, não. Eu digo o 

seguinte: no lado do governo, eu e Sônia. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só os dois? Não haveria ninguém da 

sociedade civil? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agora nós vamos ver os da sociedade 

civil. Da sociedade civil aqui são o Vando e o Célio, que continuam com a mesma dificuldade. 

Então eu consultaria novamente quem poderia ser da sociedade civil. Talvez a Fátima? 

  

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não, é o mesmo caso dos outros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É o mesmo caso dos demais. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Na verdade é o seguinte: se se abrir a 

possibilidade de as entidades serem candidatas, todos os Conselheiros vão estar sob suspeita. 

Então, estou achando que isso será impraticável. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É por isso que eu acho que esse parecer 

do CFESS, na realidade, não tem fundamento. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Uma coisa não tem a ver com a outra. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Porque são as entidades realmente que 

são candidatas. Disso não há dúvida nenhuma. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - É a sua opinião que respeitamos, porém, 

parece que não é a opinião do governo. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Você não tem dúvidas, eu tenho dúvida... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nós vamos conversar com o Ministério 

Público, conforme já discutimos. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu já conversei com o procurador, o Dr. Marco 

de Souza Lima, conforme indicação do chefe de gabinete do Procurador. Ele me disse que não 

gostaria de receber a comissão antes de ter acesso à matéria. Então ele me pediu que 

encaminhássemos uma cópia da Lei Orgânica da Assistência Social, do parecer do CFESS, do 

parecer do Dr. Bonifácio - que inclusive parece que ele conhece muito - e eu então... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E o decreto? A LOAS e o decreto? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - O decreto mudado e o decreto original. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, o decreto e cópia de todos os documentos. 

Vou combinar com o Moroni agora para ver um motorista que leve essas coisas lá e aí ele ficou 

de ligar para marcar encontro conosco. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas tem de ir com um ofício nosso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, vou combinar com o Moroni para agilizar 

isso. E aí ele ficou de ligar no celular, porque tão logo ele receba talvez ainda possa conversar 

conosco hoje, mas ele quer examinar os documentos. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como é o nome dele? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Marco Penha de Sousa Lima. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acredito que temos aí os nomes das 

pessoas, mesmo nas comissões, e evidentemente, se não houver alteração do decreto, vamos ter 

um outro problema que terá de ser devidamente examinado no momento oportuno. Para isso 

teremos a nossa reunião no dia 3 de fevereiro, quando faremos um balanço dessas coisas. 

Acho que esse assunto de eleição podemos considerar encerrado, a menos que 

algum Conselheiro queira ainda se manifestar sobre algum aspecto. 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Se o ponto nevrálgico da negociação com o 

Ministro era a apresentação da CND, podíamos propor mais alguma coisa em termos de a 

entidade eleita ter um prazo de seis meses ou alguma coisa assim? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso o Ministro mencionou... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu não acho que foi ponto nevrálgico. 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Não foi? Eu perguntei ao Gilson e ele falou 

que sim. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Nós mencionamos para o Ministro que não 

víamos motivo, que a CND era um complicador, pois demorava 45 dias para ser apresentado e 

ele concordou que demora realmente 45 dias. Aí ele disse que, se na negociação com a Casa 

Civil, a Casa Civil insistir - a Casa Civil, não o Ministro -, então o argumento será o de que, depois 

de eleita, a entidade tem de apresentar o certificado. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Então, para a eleição vale o protocolo? 
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VANDEVALDO NOGUEIRA - Isso não está decidido. Agora, pode ser que a 

Casa Civil resista. Como o Ministro explicou que a CND leva 45 dias para ser concedida - e ele 

sabe disso - e o prazo para habilitação era de 30 dias - já não o é mais - então, se a Casa Civil 

colocar problema, ninguém saberá o seu tamanho. A alternativa que se levantou é fazer como na 

eleição passada: entrega-se o protocolo e passa-se a exigir a CND. Quem o tem apresenta, quem  

não o tem apresenta o protocolo, e posteriormente, num prazo a ser determinado, que tanto pode 

ser esse ou um outro, apresenta o certificado. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Mas o Ministro aceitou. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Com essa explicação é que eu queria 

confirmar aquilo que eu tinha pensado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguma coisa? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Acho que isso tem de ficar muito claro 

na conversação com a Casa Civil, porque se já formos com o sentimento de “Cuidado com o 

CND, exatamente porque trouxe problemas para várias entidades, principalmente para aquelas 

entidades pequenas que têm mais dificuldades etc.”. 

 

PRESIDENTE ( Gilson Assis Dayrell) - O assunto já está encerrado. É só um 

esclarecimento da Fátima. 

Vamos passar para o novo ponto da pauta. Nós já cumprimos o item 3 e temos 

aqui o ponto 4 — Encaminhamentos da II Conferência Nacional de Assistência Social. O Moroni é 

quem falaria sobre isso. Ele não está aqui agora, pois está providenciando o assunto do decreto. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu tinha feito uma proposta de que as 

questões da NOB e da política, que são importantes, fossem vistas agora. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira está propondo que nós 

pulemos o assunto para o próximo ponto da pauta, é isso?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Já que ele não está aqui, sim. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então o próximo assunto da pauta é 

“Política Nacional de Assistência Social”, cuja relatora é a Conselheira Patrícia. 

Ela está com a palavra. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu não tenho muitos informes para trazer com 

relação a essa questão porque não houve quorum na reunião e eu, mesmo como participante, 

não pude vir. Como todos já sabem, eu não tenho liberação, cheguei de férias e voltei a trabalhar 

na quarta-feira passada, trabalhei quinta e sexta, trabalhei segunda e já estou aqui. Então, não 

pude vir à reunião, que não teve quorum. Há a necessidade de remarcar a reunião, não só com a 

minha presença, como com a de outros membros importantes, como a SAS e outros membros da 

comissão que não estiveram presentes, não sendo possível a discussão. Teríamos de remarcar a 

reunião. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu tenho uma proposta: que não seja 

marcada agora a reunião porque seria criada novamente a complicação de na hora não haver 

quorum. Já que você é a relatora, a possibilidade de reunião, que dia o pessoal pode realmente e 

marque uma nova reunião. Porque se se marca, por exemplo, para o dia 2 e de repente o pessoal 

começa a dizer que não pode, não haverá quorum e isso será desgastante para quem vier. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu queria depois fazer uma discussão sobre 

essa questão. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, fica a cargo da Conselheira 

Patrícia, coordenadora da Comissão do GT de Política, marcar uma reunião do GT para discutir o 

assunto. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Só um esclarecimento, pois está-se dizendo 

que é Comissão de Política.  Não é a Comissão é o GT. Só para recapitular: existe a Comissão 

de Política da qual eu sou coordenadora, e da qual participam a Aninha, a SAS, a Mariazinha. Só 

que nós discutimos que iríamos ter um GT, como tivemos para avaliar aquele primeiro documento 

da SAS sobre política. Esse GT teria uma composição diferente, porque estará discutindo essa 

última versão da política. Então não é a Comissão de Política, é o GT de Política, do qual, aliás, 

eu nem sou coordenadora, pois sou coordenadora da Comissão de Política. O que está em pauta 

é o GT Política, do qual fazem parte membros de outras comissões. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu consultoria a Conselheira se ela, 

sendo coordenadora da Comissão de Política, poderia verificar com os membros do GT uma data 

para marcar a reunião. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Posso verificar. E aí, dentro desse GT, nós até 

vemos se seria eu a coordenadora. Deixarei então para depois. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então esse assunto de política fica 

encerrado, a menos que algum Conselheiro queira se manifestar. (Pausa.) 

O próximo assunto da pauta é a NOB. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Também não sou relator do GT. Fui indicado para 

relatar a reunião neste colegiado. Como também, por falta de quorum, não houve a reunião, não 

há o que relatar. Há a preocupação, porque a NOB está em andamento, o Conselho se 

comprometeu a fazer uma avaliação da NOB em fevereiro, a conferência deliberou questões para 

incluir na NOB e também indicou um prazo para a SAS, para inclusão tanto da política como da 
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NOB. As deliberações já estão mais ou menos elaboradas, ou seja, já há um documento com as 

deliberações da conferência, mas ainda falta afinar mais esse documento. A preocupação é essa, 

ou seja, o Conselho vai trabalhar a NOB antes da próxima reunião? Em que momento o Conselho 

vai deliberar sobre a NOB, sobre o que se comprometeu, em dezembro, com à SAS e com à 

Conferência Nacional?  Ele recebe essa responsabilidade. Essa comissão terá de se reunir e terá 

de trazer a este Colegiado essas deliberações, essas sugestões do GT. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só quero completar o que falou o Vando 

sobre o caso da política. Ficou claro que a discussão da NOB dependeria também de uma análise 

da política, mas realmente a NOB tem uma certa urgência, devido à necessidade dos Estados e 

municípios - aliás, nós votamos disso e ficou muito claro que seria preciso uma reavaliação e 

propusemos o prazo de 60 dias. Quando da Conferência, vários Estados, entre eles o Paraná, o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina - pelo menos eu me lembro bem desses três, mas parece 

que houve um quarto do qual não me lembro - propuseram um prazo maior e eu fui indicada pelo 

CNAS para negociar com eles. Foi feita uma negociação onde mais ou menos ficou estabelecido 

o prazo de fevereiro para colocarmos as propostas da Conferência e também as propostas que 

viessem dos Estados e municípios. Inclusive a maioria desses Estados mandou sugestões para 

que fossem incorporadas. Então, temos uma responsabilidade, decorrente da Conferência, de 

grande peso.  

Temos de decidir, porque é um volume grande de trabalho, porque há a primeira 

proposta, depois veio discussão que o CNAS fez e as propostas do CNAS, a seguir há uma outra 

versão e, sobre essa versão as propostas que fizemos. Além disso, há as propostas que feitas na 

Conferência. Repito, é um volume de trabalho grande que não pode ser feito de jeito nenhum na 

Plenária. Tem de ser feito pelo GT que, por acaso, é o mesmo GT de Política. É o GT de Política 

e o GT da NOB. Então, acho que vamos ter de nos debruçar sobre isso e trazer para o Plenário 

uma coisa mais definida para deliberação. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra o Dr. Mulatinho. 
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HELDO VITOR MULATINHO - Só uma informação a mais em relação a essa 

questão: não sei se o Conselho já está sabendo, mas aquele projeto de lei que estava no Senado 

sobre os repasses de recursos foi aprovado e já está aguardando a sanção presidencial. 

Deveremos trazer, tão logo esteja definido, isso ao Conselho, definindo os instrumentos jurídicos 

logo após a regulamentação daquele... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Inclusive acho fundamental, tanto na 

questão da política quanto na questão do GT - pena que o Professor Mulatinho tenha saído -, a 

presença da SAS, porque ela faz parte do GT,  na reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Da mesma forma como solicitei à 

Conselheira Patrícia que marcasse essa reunião, vou pedir ao Conselheiro Vando para entrar em 

contato com todos os membros do GT e marcar a reunião para a discussão da NOB, já com essa 

informação importantíssima que acaba de ser trazida sobre o projeto de lei que deve ser 

sancionado a qualquer momento. Lembraria aos Conselheiros que esse projeto de lei doravante 

permite a transferência não mais por convênio, poderá ser feita sem o instrumento do convênio. 

Essa é uma antiga reivindicação, um projeto amplamente apoiado pelo Conselho. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Inclusive pela Conferência Nacional. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que temos um avanço significativo. 

Esse assunto de NOB também estaria encerrado e passaríamos ao próximo 

assunto, que diz respeito às informações que o Professor Heldo Mulatinho nos traria aqui sobre a 

seleção de projetos para o programa “Brasil Criança Cidadã”. Vou aguardar, pois ele está 

terminando uma ligação. Finalmente haveria também os informes mas acho que eles... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Esses informes são da área de 

financiamento. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu sei, mas nós não temos aqui o Elias 

Jorge. Você faria os informes, Fátima? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Faria. É o informe da Comissão, não é 

do Elias. Entre eles entra a questão do informe do UNICEF etc. 

HELDO VITOR MULATINHO - A perspectiva de entrada do ponto de pauta 

referente ao processo de seleção é agora pela manhã? É a Conselheira Cristina quem vai fazer o 

relato. Então vou chamá-la. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. Nesse caso vamos passar 

para os informes da Fátima e depois voltamos ao Moroni e ao Mulatinho. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Como está por escrito, todos podem 

seguir. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Página 95 do encadernamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Comissão de Financiamento reuniu-se 

nos dias 6 e 9 de janeiro, exatamente para tentar cumprir as questões afetas a ela e que tinham 

ficado em suspenso. Uma era a questão do convênio UNICEF, outra era a questão da população 

atingida pela assistência social, depois a proposta de trabalho para 1998 e avaliação e discussão 

da NOB. 

O convênio do UNICEF encontra-se na página 97. 

 Todos sabem que o acordo UNICEF/CNAS trata da questão do levantamento 

da receita e de como é gasto o financiamento da assistência social. O consultor é o prof. Elias 

Jorge, que tem o projeto SIVIRE, feito exatamente para cumprir, no caso da Saúde —ele também 

é consultor do Conselho Nacional de Seguridade Social —, a questão da análise do orçamento e 

do financiamento da área da assistência social. 
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Eu pediria que passassem para a página 150, porque foi colocada 

incorretamente a distribuição do material. Na página 150 está o relatório de novembro de 97, 

apresentado pelo Professor Elias Jorge. Nesse relatório ele apresenta as questões referentes à 

coleta, organização e análise de dados para poder tentar cumprir o papel que lhe foi conferido de 

fazer esse projeto. Voltando para a página 98 - vocês terão de ficar entre as páginas 150 e 98 - 

há um relatório da reunião da Comissão de Acompanhamento Orçamentário do Conselho 

Nacional de Saúde em que ele faz a mesma proposta para nós. Ele relata as principais atividades 

da comissão, depois levanta as atividades de 1997, inclusive faz um balanço de 1997, 

mencionando que foram confirmadas as piores previsões relativas à execução orçamentária e 

financeira no caso da Saúde — no caso da assistência social, em vez de 40% foram 60%. Quanto 

à avaliação da atividades, no que se refere a planejamentos, a comissão considera que cumpriu o 

plano de trabalho e faz sugestões e encaminhamentos ao plenário. 

Voltando para a página 150, as atividades realizadas foram a formulação de 

quesitos para requerer novos dados à CONED e solicitação de elementos à Secretaria Executiva 

do CNAS. Ficou evidenciado na análise feita junto à Comissão de Orçamento do CNAS que, em 

relação aos recursos do Orçamento Geral da União, existe recurso reclassificado como de 

assistência social no orçamento fiscal e no orçamento da seguridade social; a parcela de recursos 

do Fundo Nacional de Assistência Social não chega a 40% do programa e é possível que existam 

outros recursos típicos da assistência social que estejam classificados. O CNAS tem dificuldade 

de acompanhar e exercer o controle social até mesmo sobre a parcela da SAS. 

Para minimizar tais dificuldades - aqui é que está a questão mais concreta, é o 

ponto 4.6 e o ponto 5.5 da proposta dele, que é fazer um fluxo regular e sistemático de dados 

pela área técnica do MPAS, SAS e COF. Depois: o desenvolvimento da capacidade de requisitar 

dados organizados de forma a facilitar sua análise. Outro ponto: desenvolvimento da capacidade 

de dar transparência, porém com visibilidade, aos dados e sobretudo legibilidade para o conjunto 

dos Conselheiros. Formalização das requisições de dados através da Resolução do CNAS com 

base no inciso XXIII do artigo 5º, dando ciência ao MPF das resoluções e do eventual 

descumprimento das mesmas. Assessoramento técnico e adequado. 
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E depois, no ponto 5.5: aprovação das contas de 1997 pelo Congresso 

Nacional, a execução orçamentária e financeira de 1998, a LDO de 1999 em discussão no 

Congresso Nacional, a revisão da Lei do Plano Plurianual, a proposta de Lei Orçamentária para 

1999 e a tramitação da Lei Orçamentária Anual. 

Todos os documentos que estão aí, anexos ao relatório dele da Comissão 

Nacional de Saúde, mostram a execução de receitas etc. Na reunião da comissão, o Elias Jorge 

fez uma apresentação que levou pelo menos umas três horas. A proposta dele é que se aproveite 

a parte referente à Saúde para que se faça a mesma coisa na área de assistência social.  

O que ele está propondo como continuidade do acordo do UNICEF é 

exatamente o acompanhamento dele, que a Comissão de Assistência Social faça esse mesmo 

processo que há aqui na questão da assistência social. Entendido? A proposta é mostrar como é 

feito na Saúde para que se observe inclusive que da forma como é feito na Saúde dá uma 

visibilidade não só para as pessoas que entendem de orçamento, mas para qualquer Conselheiro. 

Ele se dispõe a fazer exatamente isso na continuação do projeto, e que seja 

feito aqui no Conselho Nacional de Assistência Social. Nas planilhas apresentadas são abordadas 

todas as questões, inclusive com relação à dívida interna, à dívida externa, os recursos 

destinados ao funcionalismo público — é dito haver um grande problema nessa parte e prova-se 

que este não é o maior problema. O maior problema ainda é o das fraudes na Previdência, o da 

falta de arrecadação, de o dinheiro da seguridade estar sendo utilizado em outras coisas. Enfim, 

aqui está tudo que interessa para nós, enquanto seguridade, mas que poderia ser transformado 

também em questões da assistência social. Isso com relação à questão do UNICEF. 

Com relação às outras questões que nós ficamos de discutir na Comissão de 

Financiamento, foi pedido ao representante do IPEA que fizesse uma estimativa da população 

beneficiada da assistência social e ele ficou de fazer. Acho que isso é um saldo extremamente 

positivo para nós, porque o IPEA vai fazer, no prazo de trinta dias, esse levantamento do universo 

da população que hoje se beneficia da assistência social. 

Sobre a proposta de trabalho para 1998, vimos que, além da execução 

orçamentária, emendas da Conferência etc., eu fiquei de fazer aquele trabalho de quais seriam as 

emendas da Conferência que estariam afetas à questão da assistência social para a reunião da 
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comissão que não houve. Então não há a proposta, porque foi uma semana infeliz, as comissões 

não tiveram condições de se reunir por falta de quorum e também por falta de informações da 

SAS. Isso o Professor Mulatinho está sabendo, porque os Conselheiros não participaram dessa 

reunião que estamos relatando aqui. Então, não tínhamos como avaliar. Também achamos que 

deveríamos esperar os documentos para fazer a avaliação da NOB na parte orçamentária. 

Outro assunto que acho de extrema gravidade: tenho aqui a execução 

orçamentária e financeira de 1997, dada pela SAS. Ainda não houve uma análise da comissão 

porque o documento só chegou após a reunião da comissão. Na próxima reunião — pretendemos 

reunir a comissão — a SAS dará as explicações cabíveis. Porém, uma coisa já se mostra gritante 

na análise de 1998, e vamos ver isso: os recursos estão diminuindo e estão se concentrando no 

benefício de prestação continuada. Se continuar nesse ritmo, dentro em breve só teremos como 

assistência social os benefícios de prestação continuada. Aí entra a questão do orçamento de 

1998, cujos dados por si mesmos são extremamente relevantes. Vejam só: dos 3,2 bilhões 

aprovados pelo CNAS, foi para o Congresso, proposto pela SOF, somente 1,3 bilhões. Já houve, 

portanto, uma queda de praticamente dois bilhões, e foram contingenciados aproximadamente 

20% do orçamento, o que gerou uma disponibilidade orçamentária de apenas 1,05. Isso é 

extremamente grave. E se se tirar — e foi isso que eu pedi para que a SAS fizesse - o benefício 

de prestação continuada, se verificará que não pode ser contingenciado onde vão contingenciar. 

Esse dado a SAS ainda não nos deu, então esse  ensaio nem existe ainda, pelo menos na 

comissão, nós não temos isso. Nossa preocupação é que os recursos de 1998 praticamente 

sejam apenas para cumprir o benefício de prestação continuada. Eu não sei ainda de onde vão 

tirar os 15%, mas provavelmente se tirarem, poderão ser prejudicados os antigos convênios da 

LBA, portanto, os compromissos já assumidos dentro da área. É uma situação de extrema 

dificuldade. O Prof. Mulatinho fez uma cara de surpresa, mas estou dizendo isso porque se vai 

haver 15% de contingenciamento e não se pode contingenciar o benefício de prestação 

continuada, de onde vão tirar os 15% de contingenciamento da área de assistência social?  

 

HELDO VITOR MULATINHO - Permita-me um aparte, Fátima. Essa questão 

não foi repassada porque realmente ela não está definida. Essa problemática toda que você está 
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mencionando nós já estamos vivendo gerencialmente e temos um prazo até terça-feira para 

terminar de definir isso com os órgãos orçamentários e financeiros do Ministério. Essa questão 

está sendo trabalhada e, como não houve a definição, naturalmente não poderíamos ter 

informado aquilo que ainda não existia. Mas certamente virá ao Conselho tão logo haja essa 

definição orçamentária, levando em consideração o contingenciamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - A Comissão de Financiamento tirou a 

seguinte proposta: que não ficássemos esperando os dados da SAS que poderão aliviar - mas se 

aliviar aliviarão muito pouco - ou poderão trazer inclusive mais problemas, quer dizer, mostrar um 

quadro de dificuldades maior. Conversei com o Daniel e com o próprio César, do Ministério da 

Previdência e Assistência Social — este último, responsável pelo orçamento do Ministério —, há 

uma situação extremamente prejudicial para a assistência social. Então, estou propondo uma 

resolução já, sem esperar os dados da SAS, porque senão não vamos poder tirar essa resolução. 

Se esperarmos os dados, corremos o risco de já estar com o problema na mão, enquanto agora 

estar tentando minorar esse problema. A proposta é uma resolução solicitando que não haja 

contingenciamento da área da assistência social porque isso representa um corte. E o próprio 

Ministro afirmou que não haveria corte na área de Saúde, de Educação e Assistência, pelo menos 

no caso da área de Assistência. Isso inviabilizará as ações da assistência e transformará a Lei 

Orgânica da Assistência Social apenas em benefícios de prestação continuada, o que seria 

extremamente prejudicial às outras áreas já atendidas pela assistência social, como é o caso das 

pessoas portadoras de deficiências, dos idosos, das crianças. Com esse corte, seriam suprimidos 

programas relativos a crianças de todas as faixas etárias, dos idosos e deficientes, ficando 

apenas a parte de benefícios de prestação continuada. Então, acho que é importantíssimo essa 

resolução sair o mais rápido possível. 

Essa a proposta de resolução, com a promessa de que a comissão, se a SAS 

trouxer os dados, fará uma análise mais substancial da questão tanto da execução orçamentária 

de 1997, quanto da proposta orçamentária de 1998. Ficou entendido? Eu falei meio rápido porque 

estava meio disperso. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA  - Isso está anexo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Isso não foi anexado porque chegou 

depois que já havia sido feito. Já está aqui mencionado e o representante da SAS poderia 

responder qual foi a dotação orçamentária.  Aqui está o disponível empenhado, não se coloca 

qual foi a disponibilidade orçamentária para termos um quadro melhor, e depois circulei o BPC 

para sabermos o que sobra em 1998. Parece-me que é por volta de quatrocentos milhões, 

contingenciados os quinze milhões. Como vai ficar isso em 1998? Posso tirar xerox disto e 

distribuir. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu não entendi qual a sua proposta final. 

É que se faça uma resolução em que termos? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Uma resolução solicitando que o 

contingenciamento previsto para a área da Assistência Social, de aproximadamente 20%, não 

ocorra, porque isso prejudicará demais, haja vista que o Conselho Nacional aprovou um 

orçamento de 3,2 bilhões, a SOF já o restringiu para 1,3 bilhões, quer dizer, quase dois bilhões a 

menos. Portanto, se houver contingenciamento, isso prejudicará demais até as áreas já atingidas. 

Não estamos pedindo nem aumentos. Então acho que essa resolução é fundamental. E aí eu 

disse que quando a SAS der os dados finais, nós então faremos uma análise mais precisa da 

execução orçamentária e da questão do orçamento de 1998 e teremos aí uma definição mais 

substancial. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O meu receio é que essa informação do 

contingenciamento não seja efetivamente concreta na área da assistência, porque me parece que 

o Anoildo ontem — estava me dizendo o Vice-Presidente — assegurou-lhe que não haveria 

contingenciamento na Assistência. Também o Dr. Mulatinho está dizendo que esse assunto ainda 

não está muito definido. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - É engraçado porque o Daniel me falou... 

 

HELDO VITOR MULATINHO - Nós precisamos realmente ouvir o Anoildo, 

porque na justificativa da mensagem do contingenciamento foi mencionada essa questão de que 

não haveria cortes nesses três ou quatro setores, mas concretamente ainda está se definindo o 

contingenciamento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Quando eu apresentei isso, eu o fiz com 

base. Inclusive eu disse isso ao Anoildo: “Eu não estou levantando essa questão para criar 

nenhum pânico ou sem base”. Eu procurei as fontes, e as fontes eram a SAS e o próprio 

representante do orçamento do Ministério da Previdência e Assistência Social, o Dr. César. 

Foram eles que me passaram esses dados. O presidente tinha dito que realmente não haveria 

cortes, mas contingenciou, e contingenciamento para mim é corte, porque se não 

descontingenciarem esse dinheiro não vai entrar. É exatamente por isso que estamos pedindo 

que não haja contingenciamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está entendido. Acredito que esse 

assunto ficou claro.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Só uma coisa: eu propus a resolução. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas a resolução tem de ser escrita ainda. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Há também a questão do UNICEF. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A questão da resolução tem de ser 

redigida para podermos apreciar. 
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Enquanto isso, podemos mudar de ponto de pauta e vamos passar para esses 

encaminhamentos. O Moroni não está aqui novamente. Então vamos ter de ver com o Dr. 

Mulatinho se a Cristina já está chegando. 

Vou aproveitar esse meio tempo para dar um aviso que me foi passado pela 

Conselheira Marlova. Aquela comissão de ontem composta pela Fátima, Marlova, Vando, Patrícia, 

a Dra. Rute — que não sei por que ela não apareceu aqui hoje, pois estava convocada — e por 

mim deve ir hoje, às 15h, ao Ministério Público falar com o Sr. Rodrigo Santoro, Procurador-

Adjunto dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Na verdade, o titular é o Dr. Wagner. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Dr. Wagner, que não está presente lá. 

Está de férias?  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, então foi orientado pelo chefe de gabinete 

procurar o Dr. Santoro, às 15h. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Onde é o Ministério Público? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - É ali na L2. Tem o endereço aqui. Eu estou 

pensando em nos encontrarmos aqui para irmos juntos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu preciso saber onde é. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas eu sei onde é. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No setor de Autarquias? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - É perto do Conselho. É quase do lado. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então nós podíamos nos encontrar no 

CNAS depois do almoço e de lá iríamos a pé, talvez. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Podemos ir no meu carro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, mas de lá nos deslocaríamos. 

Poderemos nos encontrar lá porque eu acredito que vamos conseguir resolver todos os assuntos 

aqui antes do almoço. Só vai sobrar para a tarde... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Podemos marcar com os Conselheiros talvez as 

16h, lá no Conselho, porque nós vamos estender a reunião para dar uma informação. Acho isso 

importante. Quem tiver interesse, vai ao CNAS. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Muito boa idéia. Então nós faríamos o 

encerramento desta reunião lá, para informar os Conselheiros, ao redor de 16h.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Moroni está mandando o material para ele. 

Ele saiu para providenciar isso. Acredito que ele vá ler, nós vamos indagá-lo... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então vamos marcar às 16h no Conselho, 

mais a título de informação para os Conselheiros que não vão ao Ministério Público. Não 

precisaríamos de gravação, de reunião, de nada disso. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu penso que a informação é mais para 

aqueles que têm interesse, que não vão lá. Nós retornaremos ao Conselho para dar um retorno. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Principalmente se tivermos de tomar alguma 

atitude. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - É, se tivermos de tomar alguma providência a 

partir das definições... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então seria melhor marcar aqui mesmo, 

não? Às 16h? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Por mim pode ser. É indiferente. Acho que aqui 

é melhor. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então vamos marcar aqui mesmo às 16h. 

Aí pode haver gravação, tudo mais. Se precisarmos de alguma coisa, nós marcaríamos aqui 

mesmo. Às 16h estaremos de volta aqui e fecharemos a nossa reunião. Então, 15h. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Quem é da comissão? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fátima, Marlova, Vando, Patrícia e Gilson. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que a Fátima era se a Eurídice fosse. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, a Eurídice não vai. Ela não está 

aqui. Eu consulto a Fátima se ela pode ir. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Poder, eu posso. Se quiserem que eu 

vá, posso ir. Sem problema. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então: Fátima, Marlova, Vando, Patrícia e 

Gilson. Está certo? São cinco pessoas. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nós tínhamos combinado que era paritária, por 

isso eu perguntei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É, mas essa paridade aí não é tão 

relevante. Lá nós vamos apenas nos informar. Não há nenhuma deliberação. 

Há uma outra questão. O Anoildo me passou um ofício da Associação dos 

Deficientes Físicos do Ceará, pois segundo ele em Fortaleza estavam protestando contra o 

Sistema Descentralizado e Participativo. Há um ofício deles enviado aqui aos amigos de Brasília - 

não sei que amigos são esses, mas eu vou admitir que seja o Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA - Deixem-me contar essa história. O Anoildo 

estava de férias em Fortaleza - foi ele quem me contou ontem - e lá no calçadão, na praia, 

olhando para o belíssimo mar, havia um grupo portador de deficientes com um carro de som 

falando mal do processo de descentralização. Ele ficou preocupado e foi falar com o pessoal. 

Eles disseram que essa descentralização só atrapalhou porque os recursos não estão chegando 

e estão todos com dificuldade. Então ele os orientou a fazerem um documento, que é esse 

documento. Ele já me passou uma cópia e vou conversar com o nosso representante do Ceará, 

que é o Chico Teófilo, representante da ONEDEF, e vou saber qual o grupo em que aquelas 

pessoas estão participando, vou ver com eles depois. Pode continuar, presidente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Este ofício vou deixar para registro na 

nossa reunião. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu queria propor a redação da 

resolução para se pôr em votação, apesar de que eu nunca ter feito uma resolução... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas aí seria, vamos dizer assim, apenas 

a idéia, os termos. 
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MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - “O CNAS, em sua reunião do dia 23 de 

janeiro de 1988, solicita do governo federal que não haja contingenciamento da Assistência 

Social, já que o orçamento previsto para a área não atende às necessidades da mesma”. “O 

CNAS, em sua reunião do dia” isso tem de ser colocado, “solicita do governo federal que não haja 

contingenciamento dos recursos previstos para a área da Assistência Social, já que o orçamento 

da área não atende às necessidades da mesma”. 

A redação não ficaria essa. Seria só a idéia do que se solicita. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - À tarde nós acertamos. 

Está em votação a proposta de resolução da Conselheira Fátima. Quem tiver de 

acordo permaneça como está. Aprovado. 

Então, Fátima, depois você passa essa redação para o Moroni, que dará a 

forma jurídica legal à resolução, porque a Resolução deve ter uns considerandos etc. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu procurei alguns considerandos, mas 

não achei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos então passar agora à questão do 

primeiro processo especial de seleção de projetos para o Programa “Brasil Criança Cidadã”, já 

que temos aqui presente a Conselheira Cristina, a qual, segundo o nosso Conselheiro Mulatinho, 

faria a exposição do tema. Eu gostaria de lembrar que foi um questionamento levantado pelo 

Conselheiro Célio na reunião anterior e também registrar que este Conselho recebeu de diversos 

Estados ofícios - inclusive da Conselheira aqui presente, lá de Minas Gerais - manifestando o seu 

desagrado com relação à forma como a questão foi encaminhada pela SAS. Então eu pediria que 

a SAS - eu soube também que esse assunto chegou ao conhecimento da SAS, os ofícios foram 

dirigidos à SAS. Há ofícios de Minas, parece-me que há também de Santa Catarina - se possível, 

também comentasse como ela está vendo essas manifestações que estão chegando. 
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Passo a palavra à Conselheira Cristina para fazer a sua apresentação, 

evidentemente, depois que acabar o expediente de distribuir aos Conselheiros a documentação 

relativa à questão. 

 

CRISTINA MARIA SILVA DE ALBUQUERQUE - Num segundo momento eu 

gostaria de usar o vídeo. É possível? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não sei se temos projetor de vídeo. 

(Pausa.) Temos. 

 

CRISTINA MARIA SILVA DE ALBUQUERQUE - Bom-dia. Eu gostaria de 

primeiramente dar alguns esclarecimentos específicos com relação ao processo especial de 

seleção em si. O que tem acontecido é que nós temos recebido inúmeras dúvidas com relação à 

operacionalização do processo, o que é natural, porque é um processo novo para nós também e 

estamos com isso aprendendo, em conjunto com os Estados, a fazer a avaliação desses 

programas de uma maneira geral também. Como o Dr. Gilson citou, recebemos também 

questionamentos com relação ao mérito do processo. 

Eu gostaria de fazer um primeiro esclarecimento nesse sentido. Esse processo 

já estaria nas cartilhas publicadas há mais de dois anos, que prevêem a realização de concurso 

público ou outro tipo de seleção dentro das diretrizes do Programa Brasil Criança Cidadã. Nós 

iniciamos um estudo com relação a como seria realmente esse processo. Tivemos uma 

assessoria jurídica durante toda a condução do planejamento, com relação à questão do 

processo, um dos motivos pelos quais isso não é um concurso, não se constitui em concurso 

público e não tem licitação.  

O objetivo desse processo especial de seleção se constitui basicamente no fato 

de que possamos conhecer realmente o que se está fazendo ou se pretende fazer na área da 

criança e do adolescente, uma vez que não tivemos, com raras exceções durante esses anos, 

uma avaliação no âmbito de Estados, de conselhos, deste programa.  
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Nesse sentido, reconhecemos e entendemos até algumas dificuldades, por parte 

dos Estados, de estruturação, de equipe técnica, enfim, desse processo todo da assistência 

social. Alguns Estados tiveram dificuldade realmente de avaliar esses programas. 

Também em novembro, com relação a essa questão, foi lançado um processo 

de avaliação desses programas, em que se procurou orientar os nossos escritórios a buscarem a 

parceria dos órgãos gestores estaduais para a realização dessa avaliação. Alguns Estados 

tiveram mais, outros menos participação efetiva na questão da avaliação, mas o fato é que de 

uma maneira geral houve uma parceria efetiva para que essas avaliações fossem realizadas. 

A partir do dia 16 deste mês, começamos a receber o resultado dessas 

avaliações no que foi possível ser feito. Foi uma avaliação amostral, devido às dificuldades 

técnico-operacionais das equipes se deslocarem para o interior. Foi, na verdade, neste primeiro 

momento, uma avaliação por amostragem. Esses resultados estão sendo encaminhados ainda e 

estão sendo tabulados. Nós não terminamos — apesar de ser uma avaliação por amostragem, há 

muito trabalho. Então eles não estão totalmente tabulados, mas de antemão já nos serviu e posso 

depois citar alguns exemplos, inclusive por meio do vídeo, de situações inusitadas. 

Temos, por exemplo - e isso vamos trazer para este Conselho, com certeza, 

essa avaliação tabulada -, situações que eu posso exemplificar no Estado do Rio de Janeiro. 

Temos projetos muito interessantes na área de direitos da criança, como é o caso da 

Universidade Popular da Baixada, sobre a qual trouxemos até um vídeo rápido para vocês darem 

uma olhada no trabalho. Na verdade, o que acontece? Essas instituições estão desenvolvendo 

bons projetos, mas estão especificamente trabalhando na área do direito da criança. No caso da 

Baixada, por exemplo, divulgando o Estatuto da Criança e do  Adolescente. Sem dúvida 

nenhuma, não vamos, em nenhum momento, tirar o mérito desse tipo de programa, mas ele não 

se enquadra nas diretrizes do Programa Brasil Criança Cidadã. Como vocês terão a oportunidade 

de ver, esse programa atua, por exemplo, dando palestras nas escolas públicas, divulgando o 

Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma inovadora, mas não tem uma clientela 

descrita, não trabalha com faixa etária, não há acompanhamento escolar dessas crianças, quer 

dizer, o trabalho é a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa criança não tem 

uma assistência diária para que possa ver a questão do seu sucesso na escola, trabalho com as 
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famílias e assim sucessivamente. Estou citando só um exemplo, há vários outros exemplos de 

excelentes programas que não se enquadram no “Brasil Criança Cidadã”, mas que são bons 

programas e por isso devem continuar sendo apoiados, mas não por esta rubrica do Programa 

“Brasil Criança Cidadã”. 

Então, de posse dessa situação, estamos estudando uma forma de financiar 

esses projetos na íntegra, mas que não seja com o per capita de 25 por mês, porque essas 

crianças não recebem alimentação, quer dizer, há uma série de questões que vamos estar 

mantendo dentro de um programa, que não seguem suas diretrizes. Também queremos com isso 

dar uma padronização de acordo com a idéia que o programa foi realmente criado. É evidente 

 que não vamos desconsiderar em nenhum momento os bons projetos que 

estiverem sendo implementados e vamos procurar, ainda com recursos da Assistência Social, 

enquadrá-los em outra rubrica, como, por exemplo, o financiamento de um projeto - porque na 

verdade isso não é o programa, é um projeto e um bom projeto - e vamos procurar financiar 

esses projetos, obviamente negociando isso com os Estados. 

Vimos outras situações e vamos mostrá-las para vocês: há verdadeiros 

depósitos de crianças. Isso não é uma generalidade mas existe, assim como existem instituições 

fantasmas também. Então não é possível que continuemos com os recursos sendo aplicados 

desta forma. Este processo de seleção foi criado com o objetivo exclusivo de começar a levantar 

e discutir essas questões e avaliar e qualificar projetos. Em momento nenhum se pensou que 

esse comitê iria competir com as prerrogativas dos respectivos conselhos. Até por questões, eu 

diria, éticas realmente, esses comitês tiveram o momento de ser criados e vão ter um momento 

de acabar, e a competência deles acaba exatamente quando inicia a competência e a 

prerrogativa legal dos conselhos. Nós não vamos, com esse processo de seleção, imputar nem 

obrigar nenhum órgão gestor, conseqüentemente nenhum conselho, a homologar rede. Esses 

projetos qualificados serão de imediato encaminhados aos respectivos órgãos gestores, que, em 

conjunto com seus conselhos, vão manter ou não a rede atual. 

É preciso que se entenda, que isso apenas, no nosso entendimento, é uma 

colaboração que estamos dando, e acho que, como órgão financiador, como órgão responsável 

por essa política, teríamos de mostrar a todos de que forma esses programas estão sendo 
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executados. Então, os conselhos, de posse desse resultado, irão deliberar se vão ou não mudar a 

rede, mas vão ficar com esse instrumento para subsidiar suas discussões. 

Com relação ao programa em si, queremos aqui tranqüilizá-los sobre os dois 

aspectos. Primeiro, sobre o processo: nós reconhecemos a exiguidade de prazo,  e a maior parte 

das reclamações que nos têm chegado é com relação ao prazo, que seria dia 31 de janeiro para 

apresentação dos projetos e dia 28 de fevereiro para o envio dos resultados aos órgãos gestores. 

Devido ao período de férias, ao recesso das entidades e dos conselhos também, estamos já 

reencaminhando um novo prazo: dia 20 de fevereiro para o recebimento dos projetos e 20 de 

março para o envio dos resultados aos respectivos órgãos gestores. A nossa preocupação em 

mudar essa data do dia 31 de janeiro – apesar de que alguns Estados estão conseguindo 

encaminhar os documentos e a previsão é que consigam fechar nessa data - é que nós não 

queríamos atrasar o repasse de recursos depois que for firmado o instrumento jurídico pertinente. 

A nossa ansiedade, na verdade, com relação à data era por causa disso. Mas obviamente que 

isso não pode inviabilizar esse tipo de processo que foi abordado aí. Nesse sentido, nós já 

estamos expedindo um comunicado oficial hoje, prorrogando essa data.  

A outra questão é com relação ao financiamento: estaremos garantindo os 

recursos, para que sejam repassadas as dez parcelas, respeitando os respectivos recessos 

escolares, uma vez que foi assim idealizado o programa nessa parceria, nessa proposta 

pedagógica, nesse reforço ao sucesso do combate à evasão escolar com essas crianças. 

Estaremos garantindo o repasse de dez parcelas para as metas atuais. 

Outro questionamento, outra dúvida é com relação à demanda gerada por esse 

processo. Nós queremos que ela exista porque esse programa será avaliado agora em fevereiro 

na Câmara Setorial da Casa Civil da Presidência da República. Foi por isso também que nós 

aceleramos a avaliação que está sendo tabulada e pretendemos com isso também negociar, se 

for o caso, a ampliação de metas para 1998. Acreditamos que irá haver um aumento da 

demanda, sim, mas nós pensamos que isso não será uma coisa tão alarmante. Por quê? Porque 

os projetos que não se enquadrarem nessas diretrizes do programa serão enquadrados em outro 

tipo de orçamento como, por exemplo, o financiamento de projetos mediante outra rubrica. Nesse 
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sentido, estamos muito tranqüilos em assegurar que para os projetos priorizados pelos conselhos 

nós vamos estar garantindo os recursos para dez parcelas. 

As outras dúvidas são muito operativas. Recebemos uma correspondência do 

FONSEAS com vários questionamentos com relação ao papel do comitê e com relação a prazo 

— que já estamos estendendo hoje. Esse prazo foi tirado de uma média, porque temos mantido 

comunicação com todos os Estados e acompanhado as dificuldades, as dúvidas, os 

questionamentos. Esse novo prazo que está sendo oficializado, formalizado hoje foi uma média, 

mais ou menos do que os Estados têm pleiteado e sugerido em termos de nova data. 

Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo de um projeto que está sendo 

desenvolvido no Rio de Janeiro na área de direito da criança para exemplificar exatamente aquilo 

a que me referia quando falava de um bom projeto, mas que não se enquadra nas diretrizes do 

programa. Há um outro vídeo também que está nesse kit, já enviado ao Dr. Gilson, ao CNAS e à 

Vice-Presidência. Eu trouxe outros três vídeos com o projeto Axé, o projeto Curumim, enfim, 

outros programas que temos notícia que estão cumprindo plenamente os objetivos do programa. 

Depois abriremos a oportunidade para algum outro tipo de questionamento. 

(Apresentação de vídeo.) 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na pauta temos mais assuntos, dentre os 

quais o encaminhamento da II Conferência. O Moroni não está aqui e sobre esse assunto nós 

precisaríamos talvez discutir alguma coisa. 

Acredito que os Conselheiros queiram se manifestar. Eu faria a proposta de nós 

ouvirmos os Conselheiros a respeito desse assunto agora, e a questão dos encaminhamentos da 

II Conferência deixaríamos para a parte da tarde, depois da informação do que tiver acontecido 

no Ministério Público. Também haveria a alternativa de voltarmos às 14h, trabalhar de 14h às 15h 

e suspender a reunião para a comissão ir ao Ministério Público. De qualquer forma, teríamos de 

nos encontrar novamente depois da reunião no Ministério Público. Aí vai ficar muito pouco tempo. 

Acho que poderíamos usar um pouco mais o tempo agora. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho medo de que depois não haja 

mais quorum porque muitos podem se retirar. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que a Conselheira acha? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Talvez pudéssemos avançar agora, se o 

Moroni quiser, porque ainda temos três horas até a reunião com o Ministério Público. Então, 

vamos avançar. O Moroni não está aí? Ele pode apresentar os encaminhamentos. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então vamos ouvir os Conselheiros que 

quiserem se inscrever sobre esse assunto. Parece que já temos a Maria do Carmo e o Célio. 

Vamos começar com a Maria do Carmo. 

 

MARIA DO CARMO MENECUCCI - Eu queria, como representante de Estado, 

fazer um esclarecimento com relação a essa correspondência que está sendo encaminhada à 

SAS, com cópia para o CNAS, pelos secretários de estado representando o FONSEAS. Essa 

correspondência trata-se de uma crítica ao projeto Brasil Criança Cidadã e veio em conseqüência 

de uma série de demandas. Várias secretarias de Estado, vários conselhos estaduais se dirigiram 

ao Eduardo Barbosa, presidente do FONSEAS, questionando a forma como o processo de 

seleção estava sendo instalado e solicitando que o FONSEAS se posicionasse, solicitando 

esclarecimentos e mencionando as dificuldades operacionais do processo. Então, o Eduardo, na 

condição de presidente do FONSEAS, encaminhou aos Secretários de Estado uma minuta, uma 

proposta de ofício pedindo que as Secretarias de Estado, caso concordassem com os termos 

colocados no ofício, também encaminhassem à SAS com cópia para o CNAS, um ofício. A idéia 

inicial do Eduardo era que o FONSEAS encaminhasse um único documento com assinatura 

daqueles secretários que estivessem de acordo com aqueles termos. Como não foi possível 

colher as assinaturas em tempo hábil, o Eduardo propôs que cada um fizesse seu 

encaminhamento daquela correspondência. Sabemos que algumas Secretarias até mesmo 

acrescentaram outros pontos ao documento original por considerarem que algumas questões a 

mais precisavam ser esclarecidas. Esse foi o objetivo da correspondência encaminhada. Na 
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semana passada, vários Secretários tiveram a oportunidade de conversar com o Professor 

Mulatinho, já antecipando essas questões referentes ao processo de seleção. 

Então, o que eu quero reafirmar aqui é que a posição do FONSEAS em 

momento nenhum foi ou está sendo contrária a um processo de avaliação dos programas, 

mesmo porque também consideramos que isso seja muito importante neste momento. 

A nossa dificuldade é especialmente com a forma como ele foi lançado, 

sobretudo no que se refere aos prazos. E é muito bom saber que depois desse encaminhamento 

que o FONSEAS fez, várias questões estão sendo esclarecidas por meio desse ofício- resposta, 

que eu acredito que as Secretarias todas devam estar também recebendo, não é, professor? 

 

HELDO VITOR MULATINHO - Exato. 

 

MARIA DO CARMO MENECUCCI - E, na verdade, o prazo foi o pior possível, 

considerando o recesso das entidades. Estamos recebendo diariamente inúmeros telefonemas 

das entidades, das prefeituras, até porque nem os escritórios da SAS nem as Secretarias de 

Estado tinham as informações detalhadas para passar. Fomos pegos de “calça curta”. O 

processo foi divulgado durante a Conferência, mas não houve esclarecimento das dúvidas ou 

uma reunião para tratar disso. Nós, que teríamos de operacionalizar esse processo junto com os 

escritórios da SAS, não recebemos esclarecimentos de praticamente nada. Recebemos o folder, 

mas uma série de questões ficaram pendentes. É muito bom que algumas delas estejam aqui 

sendo esclarecidas, não só pelo ofício como também pela exposição da Cristina, mas outras, no 

meu entendimento, ainda permanecem sem esclarecimento. Como são muito operacionais, 

acredito que eu possa depois ver isso com a Cristina. 

Acho que esse processo pode trazer avanço ao programa, que realmente tem 

atendido significativamente a área da criança e do adolescente, mas acho que, no momento em 

que o programa já está lançado nos municípios, nas entidades, nas secretarias, fica muito difícil 

até para os conselhos se agregarem a esse processo. Em Minas, por exemplo, na semana 

passada, eu fiz uma convocação extraordinária do Conselho de Assistência e não tivemos 

quorum, porque o mês de janeiro é um mês muito difícil. O Conselho da Criança não conseguiu 
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ainda nem se reunir porque também está em recesso. Então, o que nós achamos é que o 

processo poderia, talvez, desde o início, estar contando com esses parceiros que são da maior 

importância. Agora a entrada deles já fica muito mais complicada. Acredito que quase todos os 

Estados, com receio de perderem os recursos, já tenham deslanchado o processo. Nós já nos 

comunicamos com as entidades, com as prefeituras, fizemos a comunicação junto com o 

escritório da SAS e já começamos a receber projetos. 

Estou sabendo que em todos os Estados há um receio muito grande por parte 

das entidades. As entidades que já estão na rede, já fazem parte do programa, em fevereiro 

retomarão seu trabalho depois do período de recesso, já apresentaram os seus projetos, mas 

sem a garantia da continuidade do repasse de recursos porque os projetos podem ou não estar 

classificados na seleção. Se não estiverem, muitas delas, que não têm outras fontes de recursos, 

vão ter de fechar suas portas.  

Uma das questões que analisamos e achamos que talvez pudesse ser tratada 

de forma diferente é com relação a essa rede que hoje está aí recebendo recursos do Programa 

“Brasil Criança Cidadã”. Aqueles projetos que efetivamente não se enquadram nessas diretrizes, 

poderiam ter uma garantia mínima de tempo para, se for o caso, até encerrar seu trabalho, já que 

elas retomam o trabalho e não têm garantia de recebimento de recurso. Esse é um dos pontos 

complicados. 

Acredito que o período em que ele foi lançado traz também esse complicador. 

Vou citar o exemplo de Minas. Temos hoje 229 convênios. Alguns projetos já estão fora, devido à 

faixa etária, porque em 1997 a faixa etária foi ampliada para dezoito anos. Embora esteja no 

documento que é de sete a quatorze anos, depois ela foi ampliada para dezoito anos. Então 

muitos já estão fora. 

A informação toda que recebemos foi de que o programa no ano passado 

atenderia à faixa etária de sete a dezoito anos. 

Assim, os projetos que estão atendendo adolescentes na faixa etária de 

quatorze a dezoito já estão fora, é isso. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Deste programa. 
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MARIA DO CARMO MENECUCCI - Mas há uma garantia de inclusão em outros 

programas? Esse é um dado importante também. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Terminou, Conselheira? 

 

MARIA DO CARMO MENECUCCI - Acho que é isso mesmo. A outra dúvida é 

mais operacional. Basicamente, eu gostaria de mencionar como foi encaminhado, por que o 

FONSEAS tomou essa posição, que, aliás, não é contrária ao processo, mas diz respeito mais à 

dificuldade pela forma como ele foi instalado e instaurado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Cristina poderia responder 

a essa dúvida sobre quatorze e dezoito anos? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu gostaria de fazer algumas 

ponderações antes. Depois, se o Professor Heldo quiser, pode complementar com algum 

esclarecimento.  

Acho que não vale mais a pena voltar à questão do prazo. Como eu já havia 

mencionado, estamos absolutamente abertos a sugestões. Tanto que, por exemplo, já revimos a 

questão do prazo, à medida que acompanhamos dia a dia essa situação nos Estados, de forma a 

não inviabilizar o processo e a não trazer dificuldades para os órgãos envolvidos. 

As dúvidas operacionais são várias, sim, obviamente, visto que no manual de 

instrução, no folder não podíamos contemplar todas as nuances das questões operacionais 

porque são novas para nós também. Estamos procurando, à medida que elas vão surgindo, 

discuti-las, trocando idéias e encaminhando os questionamentos feitos. Volto a mencionar que 

isso é uma questão de informação, mas ninguém tem de ter medo de perder recurso. Esse 

processo não está sendo feito para ninguém perder recurso porque não vamos impor com esse 

processo uma rede. Isso é prerrogativa dos órgãos gestores e nos projetos novos que porventura 

forem apresentados - por exemplo, a rede que atualmente não é conveniada -, nos projetos que 
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não se enquadrarem, penso que cabe aos órgãos gestores apoiar essas entidades ou esses 

municípios para que no decorrer de 1998 possam ir melhorando e se aperfeiçoando a fim de que 

em 1999 possam reapresentar suas propostas. Acho muito importante nesse sentido essa visão 

que vamos ter, porque os órgãos gestores vão receber todos os projetos entregues, os 

selecionados e os não selecionados. Acredito ser muito importante que possamos investir em 

1998, com recursos também do enfrentamento à pobreza, na revitalização dessa rede. Nesse 

sentido, não vemos como essas entidades que estão apresentando bons trabalhos - e quem, na 

verdade, sabe isso é o Estado, porque qualificar projetos é uma coisa e a realidade, o que está 

acontecendo lá na ponta pode ser outra completamente diferente — possam sofrer algum 

prejuízo. Quem sabe disso é o órgão gestor municipal, é o órgão gestor estadual, que tem esse 

tipo de conhecimento. Então essas entidades que não estão absolutamente enquadradas, eu 

repito, são algo de muita responsabilidade nossa. Para essa faixa etária acima de quatorze anos, 

que não se enquadra nesse programa, temos aí amplos recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador, temos programas de profissionalização de adolescentes. Vamos ter de estudar 

esses casos e negociá-los. 

Quanto à questão da faixa etária fora desse programa, na verdade tínhamos 

conhecimento extra-oficial dessa situação porque ninguém nunca pôs nada no papel e na 

verdade nunca quisemos enfrentar essa situação e discutir como reconduzir essas crianças 

maiores de quatorze anos. Estamos abertos hoje para isso e, obviamente, a critério do órgão 

gestor, esses redirecionamentos terão de ser discutidos ao longo de 1998. Não vamos colocar 

crianças na rua. Nós não vamos boicotar o acesso das crianças. Vamos procurar alternativas 

viáveis. Ou então vamos ignorar esse programa, o “Brasil Criança Cidadã”, que sabemos ser um 

programa que tem ampla aceitação, vamos nos negar a encará-lo e deixar de discutir, não digo 

aqui, no âmbito de SAS, mas voltar a rediscutir rede? As prefeituras, as novas instituições estão 

muito interessadas em participar desse processo. Por que não estendermos isso? As entidades, 

tanto as conveniadas como as não-conveniadas, estão recebendo informações com relação a 

esse processo de seleção. Para nós - eu digo a vocês com muita felicidade — está sendo um 

processo muito enriquecedor, porque estamos aprendendo a conhecer uma rede, a conhecer a 

real demanda que existe aí reprimida, para que juntos possamos discutirmos as alternativas para 
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não colocar em situação indesejável crianças que não se enquadram no projeto. Eu mencionei 

isso logo no início e repito que a nossa intenção não é restringir rede; a nossa intenção é 

qualificar projetos e deixar que os órgãos gestores, junto aos seus respectivos conselhos, 

deliberem com relação ao resultado desse processo. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) – Com a palavra o Conselheiro Célio. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu quero levantar algumas situações e fazer 

algumas afirmações para ver se elas estão de acordo com o que está aqui apresentado. Acho 

que é até mais fácil do que apresentar na forma de pergunta. 

Pelo que a Cristina mencionou, o objetivo central da proposta que está sendo 

apresentada, do processo especial, é o diagnóstico: diagnosticar o que hoje se faz, conhecer a 

realidade, a forma de fazer. O processo é chamado de seleção, e as diretrizes aí mencionadas 

estão no processo que teria sido apresentadas pela professora Maria do Carmo Brandt. Tem por 

objetivo conhecer a rede que trabalha com criança de zero a sete anos, cuja meta seja combater 

a evasão escolar, conforme está mencionado no material de divulgação. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de exemplificar com uma situação: o caso de um 

município que já tenha um plano municipal realizado, um plano municipal feito e que, para realizar 

esse plano, tenha feito um diagnóstico da sua rede, conheça a sua rede - mesmo que sejam 

poucos os que tenham feito isso, sei que são poucos, muito poucos, mas a questão não é 

verificar se isso ocorre na realidade e, sim, ver o impasse que isso causaria. Vamos supor que 

num município o seu conselho municipal tenha resolvido que o investimento fundamental será nas 

entidades e nos programas mais precários e não naqueles melhores, porque considera que os 

mais precários são os que mais precisam de fomento, os que seriam a prioridade do município. 

Isso foi discutido pelo conselho e aprovado legitimamente. Ocorre que eles fariam uma lista de 

entidades a serem contempladas de cabeça para baixo em relação a essas contempladas pelo 

critério do programa da seleção, que, até pelo que vimos no vídeo, procura contemplar os 

exemplos, aqueles que deram certo, aqueles melhores. A lista dos dois, sob esse ponto de vista, 

estaria de cabeça para baixo, uma em relação à outra. Isso pode levar a um impasse. Eu gostaria 
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de saber se é possível acontecer esse impasse e se são efetivamente duas lógicas contrárias: o 

fomento aos melhores programas por meio de uma seleção de melhores programas e o fomento 

aos mais precários numa tentativa de equalizar todos dentro do possível. 

Uma segunda questão é também em relação ao plano municipal, pois se o 

programa, pelo que você falava, trabalha com crianças acima dos quatorze anos, ou se não se 

enquadra nas diretrizes do “Brasil Criança Cidadã” ficaria no aguardo de outra linha de 

financiamento, como por exemplo a do FAT. Ocorre que o financiamento do FAT tem um objetivo 

bastante central: é vinculado ao trabalho. Programas culturais, já que são contemplados pelo 

“Brasil Criança Cidadã”, como os que estão aqui mencionados, o do circo, por exemplo, não se 

enquadram nas diretrizes do FAT. Eles não têm por objetivo profissionalizar e os meninos 

precisam continuar na atividade do circo a partir dos quatorze anos. Quer dizer, exceto o FAT, se 

mantida a diretriz do “Brasil Criança Cidadã”, qual é a outra possível alternativa? Desejo saber se 

ela existe ou se não existe. Se não existir, acho que essa é uma situação complicada. 

 Depois, é a própria questão de entidades mistas que trabalham com parte dos 

programas, dentro das diretrizes do Brasil Criança Cidadã, mas também atendem crianças acima 

dos 14 e abaixo dos 7 anos. Portanto, essa parte não se enquadraria na faixa etária, mas as 

características do trabalho podem ser exatamente iguais. Conheço muitas entidades que 

desenvolvem o mesmo tipo de trabalho com as mesmas características. Portanto, obviamente, 

também não se enquadrando em nenhuma outra linha de financiamento. A questão, no caso, 

refere-se à faixa etária.  

Uma outra questão, também considerando que o processo de seleção especial 

aqui apresentado é uma estratégia de diagnóstico ou de conhecimento de rede — para evitarmos 

a palavra diagnóstico —, que vai refazer ou reapresentar a rede. Pelo que está colocado no 

folheto, o resultado é que as entidades restantes, contempladas, classificadas ou o que sejam, 

serão apresentadas como proposta aos conselhos municipais para que sejam consideradas.  

Agora, se esse é o melhor procedimento de selecionar a rede, ele não foi 

previamente submetido ao CNAS. Na hipótese de o CNAS considerar que essa não é a melhor 

forma de conhecer a rede, na hipótese de o CNAS considerar que a melhor forma seria através 

de uma atividade dos próprios conselhos municipais, de um diagnóstico de rede de atendimento 
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de 7 a 14 anos através de conselhos municipais e não através de comitês de seleção etc., como 

ficaria o CNAS se isso chegar a acontecer? Porque o CNAS é órgão deliberativo máximo em 

relação às diretrizes para descentralização e entendo que isso é uma diretriz de descentralização.  

A forma de conhecer a rede, a forma de trabalhar esta questão compete ao 

CNAS e não foi previamente aprovado, nem  submetido ao CNAS. 

O fato de não ter sido submetido ao CNAS já foi levantado em outro momento. A 

questão fundamental é saber qual alternativa caso o CNAS recuse essa forma de conhecer a 

rede. No momento, é só isso. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Célio, muitas das questões que 

você colocou aqui também têm me chamado a atenção. Não estamos ignorando algumas 

situações que estão sendo colocadas.  

Você falou, por exemplo, na questão dos Municípios, da rede e dos conselhos. 

Você concorda comigo que você também falou em cima de uma situação hipotética? Você 

mesmo admitiu - nós sabemos, não podemos negar isso -, que essa rede não é conhecida de 

uma maneira geral, na sua totalidade. As coisas estão acontecendo.  

Por que eu trouxe esse vídeo? Não foi com a intenção de dizer que esses 

projetos deverão ser privilegiados em detrimento deste. Eu o trouxe para mostrar que esses 

projetos são exemplos para nós de projetos que tiveram êxitos e que têm seguido as diretrizes do 

programa, com uma proposta pedagógica atrelada à escola, atividades lúdicas, atividades de 

lazer.  

Temos, inclusive, nesta avaliação, atividades que envolvem crianças de 7 a 14 

anos, com faixa etária correta, com crianças trabalhando em marcenaria, em padaria, ou seja, 

ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Agora, quero ressaltar que as orientações que temos dado ao apresentar esses 

projetos é para que as instituições tenham oportunidade de ter acesso a novas informações até 

para que esses projetos sejam reformulados. 

Eu li uma cópia de um projeto hoje, em que a chefe do escritório ficou em 

dúvida, justamente porque havia crianças de 7 a 14 anos trabalhando com horticultura, 
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marcenaria, padaria, onde estava especificado que se tratava de cursos profissionalizantes. Isso 

fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Havia materiais como enxada, foice. Temos que 

redirecionar esse tipo de questão.  

Então, Célio, apesar de suas preocupações terem procedência, acho que essas 

argumentações estão num campo hipotético, porque, na verdade, essas avaliações não foram 

feitas. Nessa rede, nesse trabalho, de uma maneira geral, salvo em pequenos Municípios ou 

nesses programas que conseguem repercussão nacional, não se tem conhecimento do que está 

acontecendo. 

Com relação a esse contraponto e essa equalização que você colocou em 

favorecer, acho que isso não é competência deste Conselho nem da secretaria, isso ainda vai 

para os conselhos municipais para ser discutido lá. 

Apesar de uma avaliação de que aqueles projetos não se enquadram, de que 

aqueles projetos não estão bons, se eles quiserem manter essa rede e durante o ano de 1998 

tentarem melhorar a situação daquela instituição, isso é função do Conselho e do órgão gestor 

estadual ou municipal.  

Isso para nós não invalida a importância desse processo no sentido de os 

conselhos e órgãos gestores estarem participando dos comitês.  

Os Conselhos da Criança e do Adolescente, os Conselhos de Assistência 

Social, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Secretaria de Educação, enfim, 

isso ficou muito a critério  da capacidade de mobilização e organização desse comitê a nível de 

Estado. Esse comitê deve contribuir para essa discussão a nível dos órgãos gestores, uma vez 

que a avaliação do programa Brasil Criança Cidadã nunca foi discutida sob essa ótica de diretriz, 

de melhorar sua qualidade.  

Nesse sentido, não invalida de jeito nenhum a colaboração desse processo de 

seleção para subsidiar os órgãos gestores junto aos seus conselhos nessa discussão da rede 

conveniada, no caso, governamental ou não-governamental, que executa esse programa. 

Com relação à realização desse processo - é o ponto em que eu discordo de 

você - eu não entendo que esse processo seja, necessariamente, uma deliberação do CNAS. 

Isso não é uma política, isso é uma estratégia de um órgão gestor que propôs esse processo. 
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Não entendo isso como uma política que tenha que ser submetida e deliberada 

pelo CNAS.  

Concordo, entretanto, que se tivéssemos tido tempo hábil, nós poderíamos ter 

discutido o processo no Conselho e trocado idéias e informação, para conhecimento de todos. 

Isso eu admito, mas não concordo que um processo técnico, em nível absolutamente técnico, 

tenha que estar atrelado a uma deliberação do CNAS. Repito, tivemos uma assessoria jurídica 

para fazer isso, e isso não fere os princípios da LOAS e nem as prerrogativas estabelecidas 

constitucionalmente para os conselhos e órgãos gestores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Pela ordem, temos a Patrícia, a Marlova 

e logo após, a Irmã Rita. Patrícia, você tem a palavra. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - A preocupação que sempre colocamos é de ter 

um esforço para que esse processo de descentralização e participação seja sempre 

aperfeiçoado. Não temos essa lógica nos Estados brasileiros  e isso é histórico. Temos que 

aprender a nos dedicar e ter vontade de construir essa nova lógica de descentralização e 

participação. 

Trata-se de uma questão que sempre vem para debate neste Conselho: como 

as políticas e os programas buscam ser implementados sob a lógica da descentralização e da 

participação.  

A cada momento, constatamos que ainda é muito incipiente esse processo. 

Precisamos aperfeiçoar e assumir melhor essa preocupação de implementar os programas sob 

essa lógica. 

Acho que as questões vão acabar sendo levantadas aqui - começaram pela 

Maria do Carmo, e acho que vão ser repetidas - sempre  fazendo essa crítica e buscando pensar 

formas de que esse sistema descentralizado e participativo, que é função do CNAS, seja atingido, 

isto é, trabalhar no sentido de garantir e de batalhar pelo sistema descentralizado e participativo. 

Eternamente vamos lutar por isso, porque é o cerne da Lei Orgânica da Assistência Social e 

motivo maior de o CNAS estar atuando.  
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Então, temos preocupações. Gostaria de voltar à preocupação com relação à 

faixa etária. Partindo da lógica da descentralização e da participação, um conselho municipal ou 

estadual pode diagnosticar que o problema maior, digamos, no Município, no conselho municipal 

não está na faixa etária até os 14 anos. Naquele município, quem está em uma situação de maior 

risco e vulnerabilidade é a faixa compreendida entre 14 e 18 anos. Então, programas naquela 

faixa etária é que tem que ser priorizados, porque o problema é maior. 

Acho que este programa tem seu mérito, mas acho que ele está na direção mais 

de olhar para entidades que estão bem estruturadas, fazendo bons programas. Isso deve ser 

desconsiderado? Não, de maneira nenhuma. Mas também tem que ter um cruzamento com a 

demanda, porque no município pode ter várias entidades que têm uma atuação ótima, 

maravilhosa, mas não estão atuando no público-alvo, no público de maior risco. 

Pode ser que no Município tenha uma entidade que não está fazendo um belo 

trabalho, que não passaria neste concurso, mas está atuando justamente com a faixa de 14 a 18 

anos. E neste caso, o que se faz? Ele não recebe apoio porque não é uma boa entidade, mas ele 

está trabalhando justamente com a população mais importante, mais vulnerável. Acho que tem 

que haver um cruzamento entre qualidade de programa e o diagnóstico do município. 

Concordo com você que poucos Municípios fizeram diagnósticos. O Governo 

Federal está chamando para si essa tarefa. 

É importante ter diagnóstico? Sim. Precisamos ter diagnóstico? Precisamos. É 

fundamental para qualquer política ter diagnóstico para que ela tenha efetividade. Agora, a lógica 

que quero defender é que busquemos dar apoio e estrutura para que os Estados e Municípios 

façam diagnósticos, para que eles aprendam a fazer diagnósticos, que eles tenham estrutura 

para fazer o seu diagnóstico. Então, eles fazendo diagnóstico, vão poder priorizar de acordo com 

a qualidade ou com a demanda, vão poder fazer o cruzamento.  

Na defesa da lógica da descentralização e participação, é preciso que a área 

federal não puxe para si superar as dificuldades, mazelas e fragilidades dos Estados e 

Municípios, mas que os ajude a superá-las. É dar os instrumentos para que eles façam as coisas. 
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É esta a preocupação, porque o Município pode estar trabalhando um pouco 

mais com o critério da demanda, com a sua população mais vulnerável e este programa está 

trabalhando com a lógica da qualidade do programa. Assim vão entrar em choque.  

Nós queremos priorizar o grupo mais vulnerável ou queremos priorizar a melhor 

entidade? Acho que temos que incentivar as melhores, com certeza. A assistência não tem que 

ser tratada como se pudesse ser feita de qualquer jeito, com qualquer qualidade; temos que 

buscar sempre que a assistência social se profissionalize, trabalhe com padrão de qualidade. O 

Estado tem que ter padrão de qualidade, mas se o segmento da sociedade quiser fazer 

assistência social, tem que trabalhar também com padrão de qualidade. Não acho que tem que 

trabalhar de qualquer maneira. 

Temos que considerar que nem sempre essas entidades que melhor trabalham 

estão atendendo a um público mais vulnerável no Município. Por isso também a importância dos 

Estados e Municípios terem autonomia para reverem sua rede, isso porque os grupos ou 

segmentos vulneráveis mudam historicamente.  

Pode ser que o Município esteja com grande problema de creche, então ele vai 

investir em creche. Mas passado três ou quatro anos, se o problema tiver sido controlado, o 

município não vai mais enfatizar o programa de creche, ele irá enfatizar a questão da 

profissionalização ou o que for necessário. Esta é uma consideração maior que eu queria fazer. 

A outra questão é mais uma dúvida que eu tenho. Eu queria entender a questão 

do per capita. Trata-se de uma pergunta. Vai haver per capita diferenciado entre os projetos que 

são financiados pelo programa dos que não são? Por exemplo, o programa Brasil Criança Cidadã 

vai ter um per capita padrão ou vai ser diferente? Vai haver uma classificação, ou seja, quem tem 

um programa de maior qualidade teria um per capita diferente? Não entendi a questão do per 

capita.  

Por último, você falou que quando um programa não fosse classificado ele 

poderia ser financiado por outra rubrica — se é que eu entendi direito. Eu queria saber que 

rubrica financiaria esses  outros programas que não forem classificados. É o Estado que financia? 

Se não é através de recurso federal, fica para o Estado? Foi isso que você quis dizer em termos 

de outra rubrica ou teria outra fonte de financiamento para quem não for selecionado? 
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Outra dúvida minha é que aqui está dizendo que o Conselho teria que aprovar, e 

na sua fala você falou aprovar e depois você falou priorizar. Então, o Conselho aprova ou 

prioriza? É basicamente isso. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu queria uma questão de 

encaminhamento. Não seria melhor se as pessoas falassem e a Cristina respondesse em 

seguida? Eu tenho algumas perguntas que completariam algumas que já foram feitas, mas que 

têm algumas coisas a mais. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Fátima, é um problema que eu 

tenho. Eu que estou respondendo, eu preferiria tentar ser mais pragmática e responder uma a 

uma. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que fica muito longo, creio que nós 

perdemos muito tempo. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Peço então que as perguntas não 

sejam repetidas nem as considerações que já foram feitas. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Até para nós, Conselheiros, é melhor porque 

você vai engatando uma coisa na outra.  

Eu quero fazer uma fala diferente das que já foram feitas até então, porque acho 

que há uma coisa importante sobre o concurso e o projeto que precisa ser dita, que se refere ao 

mérito dele. 

Acho extremamente meritório que haja uma preocupação em se lançar um 

concurso desse tipo para trabalhar com essa clientela de 7 a 14 anos e que vai nesta linha que a 

Patrícia estava colocando da qualidade mesmo.  

Acho importante, acho que tem que ter estímulo, acho que temos que premiar, 

de alguma forma, as entidades, reconhecer o esforço que elas fazem. Com essa experiência que 
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estou tendo no UNICEF, vejo como o Brasil ainda é árido em termos de coisas inovadoras na 

área da infância e do adolescente.  

Eu realmente parabenizo, acho que a concepção do programa, da idéia é 

excelente. Conversei bastante com a Carminha sobre isso e acho que realmente há muito mérito. 

Precisamos, ao mesmo tempo em que apontamos as dificuldades que existem para a 

operacionalização, reconhecer o mérito da iniciativa e do quanto ela é importante. Eu queria 

registrar isso, porque acho que ainda não foi feito, e acho que é relevante.  

A minha dúvida é um pouco na linha apresentada pela Patrícia. Eu me 

preocupo, Cristina, com o seguinte: o vídeo está muito bonito, acho que é uma coisa que toca, 

mas me chama a atenção que ele se concentra nas capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador.  

Fico pensando uma coisa que os Municípios colocam muito: para os Municípios 

de pequeno e médio porte às vezes é muito difícil conseguir concorrer em igualdade de condições 

com os municípios das capitais, porque não tem recursos humanos para pensar o projeto 

conceitualmente, para propor da forma que tenha igualdade de disputa.  

Então, uma das coisas que gostaríamos de sugerir é que tivesse dentro do 

programa critérios diferenciados para Municípios de pequeno e médio porte, porque entendo que 

isso vai qualificar e enriquecer o programa. O concurso tem que pensar como vai lidar com essas 

disparidades de tamanho, de potencialidades, de recursos humanos. Essa é uma sugestão que, 

se incorporada, vai melhorar bastante e vai atingir um universo bem maior. Essa é uma sugestão 

que gostaria de fazer, em nome dos Municípios. 

Ontem mesmo eu recebi um telefonema da Federação dos Municípios do Rio 

Grande do Sul demonstrando a satisfação deles por terem sido chamados para integrar o comitê 

avaliador, mas, por outro lado, reclamando porque várias prefeituras estavam dizendo que isso 

não era para elas, que elas estavam sendo excluídas por estas dificuldades de recursos humanos 

a nível local, de pensar conceitualmente um programa que possa competir em igualdade de 

condições. 

A terceira coisa que eu gostaria de sugerir, acho que também vai ser muito bom, 

é que a divulgação desses projetos que ganharam, dessas idéias meritórias, fosse feita de uma 
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forma bastante ampla e também bastante didática, para que outras ONGs, outros Municípios, 

outras prefeituras pudessem se beneficiar delas. Se conseguirmos divulgar o programa de uma 

forma ampla e ao mesmo tempo as pessoas puderem saber o que e como premia — essa 

preocupação que a Patrícia tem sobre a qualidade — isso motivará e  vai chegar também a 

lugares que normalmente não chegaria. 

Por fim, refiro-me à questão que a Patrícia levantou dos grupos mais 

vulneráveis. 

Eu sempre me preocupo, quando temos esses programas de excelência, até 

onde eles conseguem atingir os grupos mais vulneráveis ou não. Penso que o concurso pode de 

alguma forma incorporar alguma sugestão nesse sentido: ou que os Municípios e os conselhos 

municipais fiquem responsáveis por verificar exatamente que população está sendo atingida, que 

de alguma forma tenha que complementar segmentos mais vulneráveis.  

Entendo que o papel do CNAS em relação ao concurso — e ao Brasil Criança 

Cidadã agora —, superando as dificuldades iniciais que já foram faladas, deva ser o de procurar 

melhorar cada vez mais e enriquecer o processo.  

Acho que se a Secretaria puder acatar nossas sugestões eu ficaria bastante 

satisfeita. 

 

IRMÃ RITA - Cristina, o que quero colocar é uma preocupação a partir do que 

você falou sobre crianças trabalhando, às vezes ferindo o próprio Estatuto. 

Eu queria falar de uma experiência que me preocupa e pedir que, quando vocês 

forem elaborar novos projetos, pensem um pouco nisso que vou dizer aqui. 

Na Pastoral da Criança - não estou falando em nome da Dra. Zilda, estou 

falando em meu próprio nome -, tenho uma experiência de oito anos. Lá contamos com 185 

líderes, trabalhando com famílias com filhos de zero a cinco anos.  

Mas qual é o grande problema? É a mãe que não tem profissão, a mãe 

prostituta. Na nossa diocese, estamos com duas frentes de experiência. Uma delas é 

profissionalizando as mães. Porque existe o cuidado com a criança, mas a mãe mesmo, como foi 

dado um testemunho, manda a criança pedir, não recebe orientação. Estamos combatendo isso.  
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É claro que estamos fazendo isso com recursos próprios, pedindo aqui e ali, 

tentando profissionalizar mães em várias áreas, respeitando os talentos, pedindo voluntários. 

Essas 185 pessoas com as quais trabalhamos são voluntárias. Preocupa-me 

muito esta questão, principalmente porque há um número muito grande de mães prostitutas. 

Você está preparando o ambiente da criança, mas ao mesmo tempo há uma 

dicotomia muito grande entre aquilo que ela encontra em casa, entre aquilo que a mãe possui. Eu 

falo a mãe, porque é a pessoa mais próxima, e o nosso trabalho é voltado para a assistência 

materno-infantil. Então, esta é uma preocupação que tenho.  

Já fizemos outras experiências, inclusive de horta comunitária, de alimentação 

alternativa - até comentava isso ontem com o Vando. Apesar de fazer isso, eu não concordo, 

porque que na medida em que estou ensinando uma mãe a usar a casca da batata, estou 

desresponsabilizando alguém por manter a alimentação para a população. À medida que estou 

ensinando a fazer chá, estou tirando a responsabilidade de alguém que deveria manter uma 

farmácia básica, no mínimo, para a família pobre.  

Só queria colocar esta preocupação. No dia em que você for pensar em um 

novo programa, por favor, lembre-se disso. Essa é uma experiência que vivo dia a dia já há oito 

anos. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Não só no Paraná, eu estive em outros 

Estados, mas principalmente no Paraná onde estou vendo a operacionalização — apesar das 

dificuldades que existem na operacionalização e que a Maria do Carmo já levantou —, acho que 

houve uma empolgação com relação a esse programa.  

Temos que aproveitar e ver como cada vez mais ele se integra na questão da 

descentralização. Trata-se daquela história: não vamos acabar com o programa, mas também 

vamos respeitar. Estamos vivendo um momento de descentralização participativa. Como fazer 

com que os conselhos das pequenas cidades - a Marlova já falou sobre isto aqui - comecem a 

participar disso para que esse programa seja mais um incentivador da descentralização 

participativa? 



 

 176 de 202 

Agora, há a questão que a Patrícia também levantou do per capita. Eu não me 

preocupo só com isso. Preocupo-me com a dificuldade que existe de se elevar o padrão de 

atendimento das entidades com um per capita tão baixo. Mesmo que você diga que há gestões 

financeiras de outros Ministérios, etc., sabemos que as creches necessitam muito desse per 

capita e vivem muito em função dele.  

E aí entra a questão do financiamento. A continuação desse programa, através 

do que está sendo feito lá no Paraná com a SAS, envolvendo o Conselho, envolvendo o Estado e 

alguns Municípios, a continuação desse trabalho tem problemas frente a um orçamento precário. 

Onde está, nessa programação que recebemos — apoio à criança carente, que 

seria mais para as creches — o financiamento? Nas ações comunitárias, na Assistência Integral à 

Criança e ao Adolescente? É isso? No orçamento de 1998 não vai existir mais. Em 1998 só vai 

estar o BPC. Pena que eu não esteja com o meu orçamento de 1998 aqui. Lá só há a erradicação 

do trabalho infantil que, praticamente, ia ser eliminado, mas na última hora apareceram 100 

milhões para deixar uma janela. Todos os outros programas acabaram em 1998.   

Você falou da continuidade e da expansão desse trabalho. Como vamos manter 

e, ainda mais, expandir, quando além de terem retirado esses programas, dos poucos programas 

que ficaram, aí entra a questão do per capita que você levantou dizendo que era baixo, mesmo 

sendo... 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu falei que o  per capita era 

baixo? 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Você disse que esse tipo de per capita... 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Não falei que era baixo não. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Deixe-me terminar. Como está sendo 

feito isso através do Fundo? Agora, exatamente para poder manter a descentralização dos fundos 

estaduais, municipais, da contrapartida dos Estados também para este programa, como está 
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sendo incentivado isso? Enfim, foi me dado uma versão de programa e eu havia discutido isso na 

semana passada, inclusive com o pessoal da SAS, a questão do financiamento.  

De repente aparece um programa que pretende não só continuar, mas expandir, 

dentro de um orçamento que está, a meu ver, muito aquém das necessidades. 

Não estou querendo dizer com isso que acabe o programa, estou querendo 

dizer que é preciso arrumar os recursos para continuar com esse e outros programas. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Assino em baixo. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Sou completamente contra a diminuição 

dos recursos. Mas de qualquer forma é uma realidade que está posta. O Presidente disse que 

não ia diminuir os recursos para a assistência social, mas já havia acabado programas e agora 

está havendo um contingenciamento de aproximadamente 20%. 

Eu perguntei porque há recursos para o programa da erradicação do trabalho 

infantil. O de apoio à criança carente permanece, mas permanece engessado pelo menos com 

relação aos convênios. Mesmo que acabe com os convênios, como é que fica isso? Vai ampliar 

ou não a questão das redes? Deu para entender? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Totalmente. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Primeiro, estou entendendo que o grande 

objetivo do processo especial de seleção de projetos resolve o problema de conhecer a realidade 

ou procura resolver o problema de conhecer a realidade. 

A seleção, propriamente, de projetos para serem financiados não é resolvida 

com esse projeto. É resolvida pelos conselhos municipais na hora de construírem seus planos, e 

eles têm uma grande dificuldade para fazerem isso, uma grande dificuldade para fazerem 

diagnósticos, grande dificuldade para construírem a própria peça do plano municipal, pois não 

têm pessoas qualificadas para escreverem o documento. 
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Insisto que só vejo, ainda, conhecer a realidade, e acho que esta é a pior 

maneira de conhecer a realidade.  

Concordo plenamente com o que disse a Marlova, que é fundamental conhecer 

a realidade e fazer um investimento nos programas mais qualificados. Enfim, tentar aumentar a 

qualificação, mas isso necessariamente passa, a meu ver, pelo volume de recursos. Com o corte 

de recurso que está havendo, não tem como fazer melhoria de qualidade. Então, sem aumento 

de recursos, fazer seleção de projetos acaba se restringindo aos programas melhores 

estruturados, a meu ver.  

Veja bem, faz-se a seleção, classifica os melhores projetos, a partir dos critérios 

ali colocados; a equipe técnica provavelmente ultraqualificada. O recurso é pequeno, faz o quê? 

Financiam-se os primeiros colocados nessa seleção. Portanto, não está havendo uma ampliação 

da qualidade, está apenas selecionando os já qualificados. Trata-se de uma maneira de eliminar 

os outros, porque o recurso é pequeno. Esta é uma questão. 

A segunda é a respeito de ser ou não ser uma política. O fato de privilegiar, a 

partir da qualidade, para classificar no projeto Brasil Criança Cidadã é uma diretriz política que, 

inclusive, a meu ver, pode comprometer, não necessariamente, a feitura dos planos municipais. 

Por quê? Como está colocado aqui no folheto, as entidades se qualificam através do processo de 

seleção a aí pleiteiam o financiamento junto aos conselhos municipais. 

Os próprios órgãos gestores apresentam esse resultado do processo de seleção 

aos conselhos municipais para que eles os aprovem ou não. Onde o conselho municipal resolver 

tirar outra diretriz, independentemente de ele ter diagnóstico ou não - vamos considerar que a 

maioria não tem diagnóstico -, mas ele resolve que vai priorizar os mais frágeis e, portanto, os 

não qualificados a partir desses critérios —, essa situação vai gerar, no mínimo, um grande 

impasse político, um caos. Eu imagino que num município pequeno as entidades, com o fato de 

terem sido classificadas, vão usar isso como pressão ao conselho municipal, independentemente 

de o conselho ter a legitimidade para fazer da sua política um processo inverso. Portanto, é nesse 

sentido, na medida em que propõe, estrutura todo um processo.  

Considerando essa diretriz política de priorizar projetos já estruturados, é que 

isso qualifica o processo como um processo de uma política de descentralização. Uma 
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descentralização fundamentada, tendo a União como participante da seleção. Poderemos 

considerar que a União não seja participante, fosse só apoiadora, a seleção sendo feita pelos 

Municípios> Mas não, há uma diretriz política aqui. A União participa da seleção de projetos e 

mais: os projetos mais bem estruturados estão em melhores condições de serem financiados. É 

uma diretriz política que precisaria ser discutida.  

Por esses dois aspectos é que considero que deva ser discutido, aprovado e 

submetido efetivamente ao CNAS. O CNAS pode até concordar, mas esses dois aspectos 

qualificam o processo como chave no processo de descentralização e, portanto, afeto a este 

Conselho.  

Ainda tem a questão da falta de outras rubricas de financiamento para projetos 

que não se qualifiquem dentro desse processo de seleção.  

Uma coisa é não se qualificar porque é muito precário. Vamos supor que não 

tenha um projeto pedagógico estruturado, que não tenha uma equipe técnica qualificada, etc. Foi 

por precariedade. 

Outra coisa é porque a linha de trabalho, mesmo contemplando a legislação, é 

diferente da aqui proposta. Vamos supor que não tenha, por exemplo, a continuidade diária, que 

este projeto contempla. Conheço um grupo de capoeira que faz capoeira um dia em cada 

comunidade, por exemplo, e faz uma capoeira toda envolvida com diretrizes pedagógicas que 

seriam contempladas, mas isso não é diário. Em cada comunidade ele só vai num dia. Então, ele 

não se classificaria dentro da proposta, e a meu ver em nem um outro, a não ser que haja algum 

outro que não seja de profissionalização para esta faixa etária.  

Gostaria de saber como se procede, quando o problema não é falta de 

qualidade, mas divergência do procedimento. É o caso, por exemplo, da própria Universidade 

Popular, que foi apresentada no vídeo: ou muda ou não ganha financiamento. Embora esteja 

bom, esteja qualificado, ele não está de acordo com as diretrizes hoje colocadas. Se ele resolver 

não mudar, qual a outra alternativa de financiamento? 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Cristina, eu havia pedido para o Gilson a palavra 

para tratar de uma questão para o futuro.  
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Eu acho que seria interessante para o CNAS conhecer — é mais a título de 

informação — a listagem dos projetos apresentados pelas instituições, órgãos, entidades 

responsáveis por aqueles projetos,  e os valores dos aprovados e dos não aprovados. Enfim, uma 

visão do todo, até para nós conhecermos. Pela forma como vocês estão pensando, os Estados 

teriam conhecimento, o que é ótimo, mas é preciso a visão do conjunto, do todo, e seria 

interessante que em algum lugar também tivesse isso, além da SAS conhecer, claro. 

 

MARIA DO CARMO MENECUCCI - Antes de começar, eu queria pedir para 

você esclarecer a questão dos abrigos, porque aqui na proposta fala que os abrigos terão a 

característica de ação continuada. Mas em que programa? Neste mesmo? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Vou deixar a questão específica do 

orçamento para o Professor Heldo responder — esse detalhe tão fácil! —, e vou procurar 

responder à Patrícia e ao Célio sobre os casos dos projetos que não forem qualificados dentro 

das diretrizes, e em que rubricas estariam.  

Vou dar um exemplo e por este raciocínio você vai poder entender o que 

estamos pensando. Esse da Universidade Popular da Baixada, por exemplo. O per capita  de 25 

reais é para o  ACEMA, para o Brasil Criança Cidadã. Cada um tem um per capita diferente. Eu 

não falei que ele era pouco, ao contrário, em termos da nossa realidade, ele não é pouco  se ele 

for usado para a finalidade que ele deve ser usado: consumo. 

Vou dar outro exemplo para vocês sobre os projetos que temos conhecimento - 

alguns já começaram a serem apresentados. No folder estar muito claro, porque é uma questão 

legal, que o recurso é para consumo, custeio, o que pode ser feito é contratação de serviços de 

terceiros. Isto é uma questão legal. Não foi o BCC  que criou isso. Então, na apresentação do 

projeto — que está sendo devolvido para a entidade —, 60% dos recursos estão sendo 

destinados ao pagamento do coordenador do projeto, do gerente do projeto — isso eu vi hoje 

pela manhã. Então o per capita realmente fica muito pouco para dar uma boa alimentação, sem 

considerar que isto é o per capita da União.  
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Se estamos lutando e começam a falar em descentralização, os nossos 

programas na área social não podem ser mantidos só com o per capita da União — e não estou 

dizendo que todo Estado, todo Município faz isso.  

Temos que acordar para isso e parar de dizer que esse é uma per capita 

pequeno, pois não é não. O Ministério da Educação está investindo hoje, com o Fundo, menos de 

20 reais por criança. Então, 25 reais, se forem destinados para consumo, são suficientes. Se 

associar a isto os recursos do Estado e os recursos dos Municípios, se isso é prioridade no 

Município, há condições de começarmos a trabalhar e falarmos em qualidade, sim.  

Acho que chega de faz-de-conta, de apenas apresentarmos números: estão 

sendo atendidas 500 ou 600 mil crianças sem qualidade. Acho que está na hora, sim, de falarmos 

em qualidade. 

Agora, também está na hora de reconhecermos que todos nós precisamos — 

União para Estado, Estado para Municípios e estes para entidades — começar a trabalhar a 

questão desse apoio técnico, dessa assessoria para melhoria dessa rede, para melhoria da 

qualidade e da cobertura. 

Creio que não é nenhum pecado pensar nisso, e acho que jamais sairia deste 

Conselho uma posição de que é melhor deixar essa rede como está, porque as entidades não 

têm condições, ficando essas crianças atendidas de qualquer jeito. 

Acho que temos de encarar. É difícil? É, Célio. Além de ser um processo novo, 

de estarmos começando a falar de qualidade — e vamos falar sim —, estamos num ano político. 

Isso também tem repercussões, Célio. Isto não é uma coisa genérica, mas temos que encarar de 

frente, e acho. Da minha parte, é uma iniciativa especificamente da Secretária, que encampou 

isso com muita coragem: falar em qualidade e começar a querer conhecer as nuances das coisas 

que estão acontecendo na ponta  em um ano atípico como este. 

Quero lhe assegurar que estamos diariamente, 24 horas por dia, só a mercê 

desse processo, e a repercussão tem sido muito boa a nível de ponta.  

Estamos tendo, pela primeira vez, a oportunidade de conversar, mesmo por via 

indireta, com essas entidades: as que já têm e as que não têm convênio. Este está sendo um 
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processo extremamente enriquecedor para nós, porque a partir do momento em que situações e 

preocupações que vêm da ponta vão sendo colocadas, aprendemos com isto também.  

E não vamos, em nenhum momento, desconsiderar algum tipo de 

questionamento que tenha fundamento. Por exemplo, esta questão que a Marlova falou de 

critérios diferenciados para Municípios de médio e pequeno porte  é uma coisa que temos que 

pensar realmente. Não queremos dizer que esse processo vai beneficiar só as capitais, mas as 

capitais já estão, por si só, de maneira geral — com raras exceções — com grande número de 

metas. 

Como fazer para que isso tenha possibilidade de chegar na ponta? Realmente 

não tínhamos pensado nisso, apesar de já estarmos recebendo essas dúvidas e 

questionamentos. A sugestão da Marlova é uma forma de diminuir essa falta de condições de 

competitividade entre uma grande instituição. Por exemplo, temos o Projeto Axé, reconhecido, 

maravilhoso, e uma instituição na ponta que não vai fazer um Projeto Axé, mas vai desenvolver 

um bom trabalho dentro das condições que o Município pode oferecer.  

Agora, o que não queremos e não podemos, por questões morais, éticas e 

legais, é continuar admitindo não mexer, porque o processo não era bem esse, devia ser outro.  

Reconheço, sim, que a situação ideal, Célio, seria dar, enquanto Conselho 

Nacional, enquanto órgão gestor estadual, a devida assessoria técnica aos Estados e estes aos 

Municípios. Mas não fomos capazes de avançar até o presente momento e chegar ao ideal.  

Isso não invalida, na minha opinião, que possamos até levantar essas 

discussões. Com esse processo, com essa polêmica, estamos enriquecendo até com a 

discussão. Por quê? Porque estamos levando essa discussão até na ponta.  

O que é qualidade? Vamos discutir orçamento? Vamos discutir orçamento. É 

pouco? Queremos mais? Eu quero mais recursos para este programa, porque eu sei que este 

programa é bom. Agora, para ele ser bom, não precisa ser um Projeto Axé da vida, precisa 

apenas seguir algumas orientações, ter algumas diretrizes, entre elas, que ele tenha propostas 

pedagógicas com a escola, tenha um trabalho com as famílias, que as instalações sejam 

minimamente adequadas para que um ser humano, uma criança se desenvolver. É essencial 
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também haver uma alimentação razoável. É isso que queremos, nós não queremos pôr camisa-

de-força, mas temos que encarar essa discussão de frente.  

Agradeço demais à Marlova pela sugestão no sentido de começarmos a discutir 

critérios diferenciados para os comitês técnicos levarem em consideração, no momento da 

análise desse projeto, as diferenciações existentes entre os grandes, os megaprojetos e esses 

projetos menores que, com certeza, virão das prefeituras menores.  

Quanto à rubrica, tanto o Projeto Axé quanto o Projeto da Baixada - não são 

programa, trata-se de projeto - não tirando o mérito, repito, desse tipo de trabalho, têm um per 

capita alto de 25 reais por criança, por mês. A meta é de 1.840 crianças. Então é um per capita 

altíssimo.  

As crianças não têm alimentação — repito, não estou tirando o mérito —, 

portanto é um per capita alto.  

O que queremos fazer, por exemplo, com esse tipo de projeto? Financiá-los 

através de recursos do programa de enfrentamento à pobreza, através de projetos e de rubricas 

que possam financiar projetos e não programas. Isso está sendo discutido. É viável? É. 

Agora, obviamente, ao lado disso, Fátima, vamos começar a discutir outras 

coisas que estão surgindo com esse processo. 

Quem é o responsável especificamente pela área de direito para criança? É o 

Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Cidadania. 

Não estou dizendo que nós, no primeiro momento, vamos deixar estas 

instituições na mão, de jeito nenhum, mas acho que temos obrigação, na qualidade de gestores, 

de ir atrás dos nossos parceiros.  

O Ministério da Justiça tem rubrica para apoiar conselho tutelar e para financiar 

projetos da área de direito da criança, e temos que buscar alternativas para isso também.  

Os planos municipais, as entidades mistas. Sabemos que temos entidades 

mistas. Então, se ela tem criança com menos de 6 anos, a rubrica da secretaria é de crianças de 

0 a 6 anos, ela vai colocar na clientela do projeto, - eu já vi um projeto desse apresentado - a 

faixa etária de 7 a 14 anos.  
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Agora, quero chamar a atenção que quando falamos em orçamento — e o 

professor Heldo vai, posteriormente, falar sobre a questão específica que a Fátima tratou —, 

esses projetos poderão ser financiados também pelos Estados e Municípios. E aqui estamos 

falando só em recursos da área federal. De uma maneira geral, foi falado em um per capita de 25 

reais. E se esses programas não se enquadram, como é que faz?  Se é uma peculiaridade do 

Município ter uma clientela nesse sentido, nós tentamos buscar outras fontes. Mas se é uma 

prioridade do município, uma particularidade dele, o Município também tem sua responsabilidade 

de financiamento com relação a isso. Não podemos só discutir recursos da área federal para 

assistência social.  

Agora, muitas das preocupações aqui expostas procedem. Creio que em vez de 

estarmos discutindo o mérito do processo, poderíamos discutir e aceitar sugestões para que 

possamos enriquecer esse procedimento, como é o caso da sugestão da Conselheira Marlova.  

Em relação ao abrigo,  vamos repassar 12 parcelas, não vai ter interrupção, ele 

está fora desse processo. E no abrigo não há esse problema  de faixa etária. Ele está 

completamente fora disso, seu caso é muito particular, muito específico. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - E em qual rubrica orçamentária constará? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Ele vai entrar em serviço. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Do BCC também? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Não, vai sair do BCC. Eu gostaria 

que o Professor Heldo desse maiores detalhes sobre o orçamento, pois ele discutiu com o gestor 

do fundo. De repente, estou até falando impropriedades aqui. Mas, tecnicamente, o abrigo está 

fora. Não tem questão de idade para o abrigo. Sobre as 12 parcelas, o serviço de prestação 

continuada não vai ter interrupção. 
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HELDO VITOR MULATINHO - Necessariamente, não vou dar os detalhes 

agora, mas nesse detalhamento que está sendo feito, realmente está sendo olhado com muita 

prioridade esse programa de atendimento à criança e virá o detalhamento. Aí deve estar 

aparecendo o que nós chamamos de AICA —  que é o Atendimento Integral à Criança e ao 

Adolescente —, que, normalmente, é um recurso diferenciado daquele usado para o per capita de 

25 reais. Então, no detalhamento, vou pedir ao Daniel que venha discriminado aquilo que vai para 

o per capita e aquilo que corresponde ao AICA, que é questão de investimento no Programa 

Brasil Criança Cidadã. E também a definição, atendendo a esta preocupação do Célio, da rubrica 

que vai continuar atendendo às crianças em situação de abrigo, que estamos colocando como 

uma ação continuada, para que não haja interrupção desse atendimento. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - E com relação ao orçamento de 1998, 

onde vários programas estão sendo retirados e deixando apenas a erradicação do trabalho 

infantil, além do contingenciamento que vai ser feito no primeiro semestre? 

 

HELDO VITOR MULATINHO - Todo esse detalhamento está sendo feito dentro 

do orçamento de 1998. Estou falando do orçamento de 1998, que veio para apreciação do 

Conselho. É esse detalhamento que está sendo feito que é exatamente o orçamento que vai 

atender àquilo que estamos discutindo aqui.  

Com relação à questão de possível aumento de metas, estamos contando com 

esse momento extremamente importante que teremos agora em fevereiro na Câmara Social do 

Governo. A Presidência da República está priorizando este programa — temos tido 

demonstrações disto — e com este quadro de avaliações que vamos apresentar, inclusive com o 

trabalho feito pelos escritórios em parceria com os Estados, com uma avaliação específica, além 

do diagnóstico que esteja surgindo desse processo de seleção, a Sra. Secretária está se 

preparando para colocar, efetivamente, em termos de Governo, este aumento de metas que 

implicaria, naturalmente, uma suplementação de recursos especificamente para atender a 

questão.  
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Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar para o Conselho 

um pedido: que o Conselho estude uma forma de atender aos reclames que percebemos nas 

conferências estaduais e na própria Conferência Nacional, para vermos de que forma o Conselho 

Nacional pode nos  ajudar a fazer com Estados e Municípios reconheçam a necessidade de 

colocar recursos orçamentários específicos para a área de assistência social. 

Na última visita que fiz a Minas, soube que a Maria do Carmo e o pessoal do 

escritório iam se deslocar para a Assembléia Legislativa, pois parece que esta questão seria 

estudada lá, mas não sei como ficou.  

Já vamos começar de novo — a Fátima conhece muito bem esse calendário — 

o processo em relação a 1999. Este é um momento extremamente oportuno para tratar disso, 

porque em muitas conferências foi abordado o fato de que há um per capita da União, passa pelo 

Fundo estadual, do jeito que vem da União, passa para o Município e chega à entidade da 

mesma forma, sem nenhum acréscimo de recurso por parte do Estado e por parte do Município. 

E não estamos falando aqui sequer contrapartida, que é uma exigência legal por parte da União, 

estamos falando, efetiva e realmente de destinação de recursos orçamentários para área de 

assistência social.  

Vivemos um momento importante para que os Governos Estaduais reconheçam 

isto, pois não há dúvida de que normalmente as Secretarias do Trabalho e Ação Social, que 

trabalham conosco, são as que têm recebido mais recursos da área federal — estou me referindo 

à captação de recursos da área federal, tanto do Ministério do Trabalho quanto da área de 

assistência social. E estas Secretarias, devido a isso, puderam ter um aumento de importância 

política dentro dos Governos Estaduais.  

Acho importante que o Conselho se manifeste de alguma forma, talvez até 

mandando uma correspondência ou alguma coisa assim aos Estados, neste momento em que o 

orçamento de 1999 começa a ser definido.  

E fica o nosso compromisso de mandaremos todo o detalhamento sobre essas 

questões abordadas aqui, em relação ao aspecto orçamentário e também financeiro, à Comissão 

de Financiamento do Conselho, para que, posteriormente, venha ao conhecimento do Plenário. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só queria endossar essa colocação que o 

Professor Mulatinho faz em relação aos orçamentos.  

Desde o tempo em que fui Presidente do CNAS — inclusive meu discurso de 

abertura na I Conferência Nacional também foi nesse sentido —, sempre defendi que os 

orçamentos traduzem a vontade política de um Governo. Não adianta batermos pé no orçamento 

da União, se Estados e Municípios não tiverem orçamentos próprios para a área de assistência 

social.  

Então, acho que talvez possamos fazer uma resolução do CNAS com alguma 

recomendação neste sentido. No ano passado, a Confederação Nacional de Municípios fez uma 

nota recomendando a todos os Municípios que incluíssem, quando da elaboração de seus 

orçamentos, em setembro, a área de assistência. Entendo que o CNAS tem que se manifestar 

neste sentido, porque não adianta bater na tecla do orçamento da União, se quando examinamos 

os orçamentos estaduais e municipais na maioria deles sequer aparece a área de assistência.  

O Estado do Rio Grande do Sul tem 0,9% no orçamento para assistência social. 

Existem Municípios com 100 mil habitantes que sequer têm a rubrica orçamentária em 

assistência.  

O Professor Mulatinho levanta aqui uma questão que eu reputo da maior 

importância. Acho que o CNAS tem que fazer uma recomendação neste sentido. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  -Creio que o tema foi suficientemente 

debatido. Considerando todos esses encaminhamentos, depois poderíamos fazer uma avaliação 

posterior de como isso aconteceu e quais foram os resultados. A menos que haja alguma outra 

proposta na mesa, eu acredito que nós poderíamos depois ter essas informações.  

Não sei se todos tiveram suas questões devidamente esclarecidas. Os 

Conselheiros Célio e Lair querem falar. Depois desses dois, nós encerraríamos esta parte.  

Tem a palavra a Conselheira Lair. 
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LAIR MOURA SALA MALAVILA - Gilson, nós temos a cópia dessa 

correspondência enviada pelo FONSEAS ao Conselho. Eu gostaria de dar a resposta. A Maria do 

Carmo enviaria para o Conselho, o Conselho pode xerocar. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - O Conselho já recebeu essa 

correspondência. Já tem resposta? 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Já tem a resposta. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - A resposta da SAS? 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Sim. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Eu não conhecia essa resposta ainda. 

Quem está com ela? 

 

MARIA DO CARMO MENECUCCI - A resposta da SAS foi encaminhada ontem. 

Antes de vir, recebi o fax com a resposta e não sei se esta mesma correspondência foi 

encaminhada a todos os Secretários ou se está vindo uma resposta para o Presidente do 

FONSEAS e ele poder encaminhar então aos outros Secretários. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - A Conselheira poderia esclarecer. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Essa resposta foi encaminhada ao 

FONSEAS, para que ele pudesse tomar as providências que achasse necessárias. Nos casos 

onde houve uma adesão a essa minuta dos Estados, que os Secretários encaminharam e 

endossaram, essa resposta foi encaminhada também aos senhores Secretários. Registro o 

Estado Acre, Estado do Maranhão, Estado do Pará. Foram essas as correspondências que 

recebemos. 
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LAIR MOURA SALA MALAVILA - Mas o Conselho não teria essa resposta, 

Gilson? Se tem a cópia da correspondência que provocou, seria ideal que tivéssemos a resposta. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Vamos providenciar uma cópia 

para o Conselho. Sem problema. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Ainda insisto que o Conselho tem que se 

posicionar e não simplesmente receber informações. Hoje fomos informados e discutimos a 

situação.  

O Conselheiro Mulatinho disse que serão encaminhadas as questões 

orçamentárias e financeiras à Comissão de Financiamento. Na próxima reunião, nós poderíamos 

tomar uma posição oficial, inclusive solicitada por vários dos Conselhos que mandaram 

correspondência. Nessas correspondências, levantavam uma série de indagações e diziam: o que 

o CNAS acha disso? Qual a posição do CNAS a respeito? Não basta recebermos as informações, 

temos que nos posicionar. A proposta seria a Comissão de Financiamento estudar as questões 

orçamentárias e financeiras e o CNAS assumiria uma posição na próxima reunião. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Deliberaria sobre o assunto numa 

próxima reunião. Acredito que isso é um dever nosso.  

Então, nós caminharíamos para a necessidade de uma avaliação interna na 

Comissão, já que os esclarecimentos foram prestados. A Comissão receberia todas essas 

informações e depois faria uma proposta ao plenário para uma decisão sobre a questão. 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu só queria dar mais uma 

informação, Presidente.  Este processo está sendo acompanhado em ficha, Estado a Estado, 

como forma de mantermos uma memória, até para servir como subsídio para discussões futuras.  

Então, com certeza, quando terminado todo esse processo,  poderemos discutir 

em conjunto: passaremos para vocês os dados e discutiremos o processo que foi feito. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - A SAS faz parte da Comissão de 

Financiamento? 

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Faz parte. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Então, Conselheiros, antes de encerrar a 

reunião agora na parte da manhã, eu queria convocar novamente os Conselheiros da Comissão 

que irão ao Ministério Público para estarem às 14h30min na nossa sede, no prédio do CNAS. De 

lá nós iríamos — é perto — ao Ministério Público. Ficaríamos, então, dependendo dessa reunião. 

Vou marcar esse encontro para 14h30min, pois agora são 13h20min. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Antes de encerrarmos a nossa reunião, talvez 

fosse interessante ler a versão final do decreto, como ficou. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - A minuta do decreto que vai ser enviado 

ao Ministro.  

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Só a parte que foi modificada. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, só as alterações. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Creio que podemos tratar disso na parte 

da tarde, porque agora... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não vai ter quorum. São apenas 4 ou 5 artigos. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - O que houve na realidade foram 

eliminações das letras f e g. A letra c... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, mas foi dada nova redação para a letra c, 

por exemplo. Nova redação para o art. 3º. Acho que é importante nós... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Então, o Vandevaldo poderia ler essas 

alterações para nós. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Somente o que está em negrito.  

Dos relatórios de atividades que comprovem suas ações na área de assistência 

social de acordo com a sua respectiva categoria.  

Art. 3º - A Comissão de Habilitação será constituída por dois membros 

representantes da sociedade civil e dois membros representantes governamentais, designados 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social. 

Parágrafo único - O Presidente da Comissão de Habilitação será eleito entre os 

seus membros e tomará as decisões por maioria, presentes pelo menos 3 de seus membros. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Eu queria fazer um destaque aqui. No 

meu entendimento, seriam designados pelo Ministro, ouvido o CNAS. Porque essa designação é 

feita em portaria ministerial. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não. Nós combinamos com o Ministro e ele 

achou plenamente razoável que o CNAS expedisse as instruções necessárias para a realização. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Instrução é outra coisa. O que estou 

falando é que são pessoas designadas em portaria ministerial. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não necessariamente. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Eu não entendi dessa maneira. Se vocês 

quiserem encaminhar assim, encaminhem, mas acho que estamos criando uma linha de 

resistência, aliás, fora de uma prática que não é comum no Governo. Quem designa pessoas 

dentro do Governo é Ministro de Estado, quem se relaciona com o Presidente da República é 

Ministro de Estado. 

Pelo que eu li, o CNAS está pretendendo, com determinadas coisas, passar a se 

relacionar diretamente com o Presidente da República. Acho que isso não vai acontecer. Em todo 

caso, se vocês quiserem deixar assim, não tenho nenhuma objeção. Se vocês entenderam assim, 

fica assim. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que podem ser até designados pelo 

Ministro de Estado da Presidência e Assistência Social e pelo Conselho Nacional. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - É assim que está no decreto. O que tinha 

entendido é que tínhamos retirado o quinto membro e os quatros designados pelo Ministro, ouvido 

o CNAS, escolheria o seu Presidente. Eu entendi isso, agora, se vocês quiserem fazer dessa 

maneira, não tenho nenhuma objeção. Se foi esse o entendimento, que fique dessa maneira. Não 

tem problema. 

 

LAIR MOURA SALA MALAVILA - Acho que o entendimento foi esse que o 

Gilson deu, que se escolheria os quatro e os quatro escolheriam o Presidente, assinado pelo 

Ministro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - O que está escrito aqui não é isso. São 

designados pelo Conselho. 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Escolhidos pelos quatro e aí... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Não. Todas as pessoas são designadas 

pelo Conselho. É isso que está escrito aqui. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que temos que ponderar se isso vai criar 

um atrito desnecessário. Nesse caso, eu colocaria designados pelo CNAS e o Ministro de Estado 

da Previdência e Assistência Social. Porque, neste caso,  faz portaria conjunta, como fizemos na 

Conferência. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Vocês resolvam como acharem melhor, 

porque o entendimento dentro do Governo, de todas as sistemática das coisas do Governo é o 

que está no decreto. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O entendimento do Governo é que portarias de 

Conselho são feitas pelo Presidente do Conselho com o Ministro da área, porque eu mesma 

assinei várias. Então não é que o entendimento do Governo é que só Ministro assina portaria, 

Ministro assina... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Não é entendimento do Governo, é a 

prática. Dentro do Governo, o Ministro é o responsável por indicações desse tipo. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Que podem ser feitas em conjunto com o 

Presidente do Conselho, como foi feita na eleição anterior. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Mas não é isso que está escrito aqui, 

Conselheira. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas eu estou propondo, Gilson, que seja assim. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Eu já tinha dito isso. 
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MARLOVA JOVCHELOVITCH - Então, acrescentar: designado pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social e o Ministro do Estado da Previdência e Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Válida a mesma redação para o art. 5º. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Primeiro o Ministro, o Ministro tem que vir 

primeiro que o Conselho: designados pelo Ministro do Estado da Previdência e Assistência Social 

e o Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Ouvido o Conselho dirigente. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não, eu acho que é designado por ambos para 

que tenha... Claro, portaria conjunta, Gilson. Bom, a minha proposta é esta. Está aberto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Se vocês quiserem desta maneira, não 

tenho nenhuma objeção. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Seria uma portaria conjunta, CNAS e Ministério. 

Não será a primeira vez, inclusive. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Inclusive na eleição anterior todas as portarias 

foram conjuntas, CNAS e Ministro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Na eleição anterior o que foi conjunto foi 

o edital, a portaria é do Ministro. Tenho o documento aqui. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O edital foi conjunto. Desta vez nem o edital foi 

conjunto. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Mas a portaria designando as pessoas é 

do Ministro. Se vocês quiserem deixar dessa maneira, não tenho objeção, pode ficar. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - A redação ficaria: designados pelo Ministro da 

Previdência e Assistência Social e pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É esta a 

redação? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Por mim pode ser. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Como fica a redação? 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que quando se diz que é designado pelo 

Ministro e pelo Conselho está implícito que é o CNAS que indica. Agora, se querem colocar que é 

o CNAS que indica, aí vamos ter que mudar a redação. Fica difícil. Eu deixaria assim. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Só agregaria Ministro. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sim, na frente do Conselho: designados pelo 

Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Vamos seguir. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Art. 5º - A junta eleitoral será constituída por dois 

membros representantes da sociedade civil e dois membros representantes governamentais 

escolhidos pelo CNAS, e presidido por um dos seus membros eleito entre si. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - É a mesma coisa.  A mesma 

redação do art. 3º. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Capítulo IV - Da eleição. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Aí tem um problema. Você está dizendo que a 

Comissão de Habilitação, você não fala em eleição, você fala que são designados. Na junta, você 

fala em eleição e não em designação. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Na Comissão da habilitação está no parágrafo 

único a eleição do Presidente. Na Junta acabou ficando no caput. Só entraria como acréscimo, 

em vez de escolhidos pelo CNAS, designados pelo Ministro da Previdência e Assistência Social e 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Agora é o Capítulo IV - Da eleição. Art. 7º - As 

eleições terão lugar no dia, horário e local designado no edital próprio, baixado pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social, perante a Comissão receptora e apuradora, que será composta 

por dois membros representantes da sociedade civil e dois membros representantes 

governamentais, sendo o Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social membro nato, o 

qual presidirá a referida Comissão. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que aqui tem que fazer um adendo: a 

referida aqui será paritária, composta por dois membros representantes da sociedade civil e dois 

membros representantes governamentais. O Presidente do CNAS será membro nato, ocupando 

uma das quatro vagas e presidindo a referida Comissão. Porque agora o Presidente do CNAS é 

do Governo, mas e no dia que for da sociedade civil? Então, tem que explicar que ele vai ocupar, 

seja quem for, Governo ou sociedade civil, uma das quatro vagas como membro nato. Portanto, 

ficam três para serem preenchidas além da do Presidente. 
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VANDEVALDO NOGUEIRA - Sem quebrar a paridade. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Exatamente. Tem que dizer que será paritária, 

composta por dois membros representantes da sociedade civil e dois membros representantes 

governamentais. O Presidente do CNAS será membro nato e presidirá a referida Comissão, 

ocupando uma das quatro vagas da Comissão. Porque o decreto do Presidente não pode valer 

apenas uma vez. Há de chegar o dia que a sociedade civil pode eleger um Presidente. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Quando o Governo for sociedade civil e a 

sociedade civil for Governo, quem sabe ele vai disputar a sociedade civil.  

Art. 15 - O Conselho Nacional de Assistência Social expedirá as instruções 

necessárias à execução do disposto neste decreto. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Há o art. 11, para depois não ter nenhum tipo de 

problema. Ontem, na negociação, ficou acertado que se o Governo acatasse todas as 

modificações, permaneceria o art. 11. Qual seria o processo agora?  Pelo relato da reunião com o 

Ministro, para enviarmos para a Casa Civil... 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Ministro vai enviar. Nós vamos enviar para o 

Ministro. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Vamos enviar para o Ministro a proposta de 

alteração. Ele é quem vai encaminhar para a Casa Civil. Nós vamos encaminhar para o Ministro 

com a permanência do art. 11. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Fazendo uma ressalva no ofício de 

encaminhamento, porque foi negociado que o art. 11 permaneceria se acatadas as propostas de 

modificação. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Lembro também que no art. 7º tem que 

constar o Ministro, porque tiraram aí também. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Vou ler outra vez o art. 7º. 

As eleições terão lugar no dia, horário e local designados no edital próprio, 

baixado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, perante a Comissão receptora e 

apuradora que será composta por dois membros etc.  

Aqui, no caso, seria pelo Ministro e pelo Conselho. 

 

MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sempre o Ministro na frente. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Bem lembrado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Agora teremos que suspender a nossa 

reunião. Os membros da Comissão vão se encontrar às 14h30min no CNAS. Voltaremos aqui de 

novo para dar as informações relativas ao contato com o Ministério Público e para tratar do último 

item da pauta, que são os encaminhamentos da Conferência. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu gostaria de informar que no período da tarde 

eu não vou poder estar presente, porque tenho compromissos na própria entidade. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Fomos conversar com o Dr. Santoro, que 

vai tentar esclarecer para nós as questões que colocamos, sem, evidentemente, dar um parecer. 

Ele não vai dar um parecer, mas vai autuar, vai abrir um processo e, com base naquela 

documentação que enviamos, inclusive se dispôs a conversar aqui no Ministério com o Bonifácio 

— disse que é amigo dele.  

Mas eu destacaria três pontos essenciais na colocação dele para mim.  

O primeiro ponto é o seguinte: o CNAS não é um Conselho como qualquer 

outro, porque, além da deliberação que fazemos aqui sobre política pública na área da assistência 

social, nós somos uma entidade cartorial, somos uma entidade onde a pessoa responde pelos 

seus atos. 

Abrindo um parênteses, nós já devíamos estar a mais tempo com esse tipo de 

informação dentro do Conselho, porque não se pode admitir um Conselho que está operando 

sem ter essas informações essenciais a seu respeito dele. Logo de início, eu percebi que o CNAS 

era uma coisa diferente exatamente por causa desse lado cartorial, com pessoas espalhadas no 

Brasil inteiro.  

As pessoas aqui dentro, quando colocam os seus nomes aqui elas respondem 

por aquilo. É como um funcionário público: responde individualmente pelo seus atos. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - O Manoel Veras já disse uma vez que nós, 

Conselheiros, somos o equivalente ao funcionário público, não somos conselheiros, podendo ser 

enquadrado de acordo com a lei. Ele falou uma vez na Comissão de Normas. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Inclusive, acho que esse é o primeiro 

ponto que eu destacaria de essencial na colocação dele. Por essa razão o CNAS tem que ter 

sempre indicadas, nomeadas pessoas para que elas possam responder. Patrícia, ajude-nos aí. 

A nomeação tem que ser, finalmente, da pessoa, porque ela vai ter esse tipo de 

responsabilidade aqui dentro do CNAS, que não é só um órgão de assessoramento. Ele tem um 

lado executivo que é esse. Eu considero esse o primeiro ponto relevante do que ele colocou para 

destacar o CNAS de outros Conselhos.  
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A segunda questão importantíssima para nós Conselheiros sabermos, é a 

seguinte: a entidade é eleitora e pode se candidatar. Ela pode votar e se candidatar porque, no 

entendimento dele, as pessoas que nomeadas é que estão impedidas de serem reconduzidas. De 

acordo com a legislação, quem vota é a entidade e ela se configura como um tipo de direito que 

não pode ser limitado. Se a entidade é quem vota ou quem se candidata, se se eliminar a 

possibilidade de uma entidade se candidatar, está se limitando um direito, algo como se você 

estivesse impedindo que uma pessoa pudesse votar e ser votada.  

Então esse entendimento cria dentro do Conselho uma situação curiosa. A 

entidade é eleitora e pode sempre se candidatar, mas tem que haver uma pessoa indicada e 

nomeada pelo Presidente da República, evidentemente, para ser o representante da entidade. 

Acho que esse é o segundo ponto fundamental. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - O que não pode é a pessoa representante da 

entidade ficar por mais de dois mandatos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Exatamente. Isso aí é o terceiro aspecto 

que eu salientaria do que ouvimos dele.  

A terceira questão: se a pessoa indicada pela entidade foi eleita como titular em 

dois mandatos e nomeada, ela não pode mais ser reconduzida. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não pode representar aquela entidade se ela 

ganhar a eleição?  De nenhuma entidade? 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Qualquer que seja a entidade. A Patrícia, 

por exemplo, não pode ser representante da Força Sindical.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - De jeito nenhum! (Risos.) 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Se a Força Sindical fosse eleita, ela não 

poderia ser representante da Força, porque ela já teve dois mandatos. O nome dela está 

eliminado.  

Agora, o mais interessante a respeito da pessoa é que se o suplente da Patrícia 

— novamente, por exemplo - tiver assumido a titularidade, durante esse período em que ela foi 

titular, no primeiro e no segundo mandato, uma única vez sequer, esse suplente não pode 

também ser reconduzido ao Conselho. Quer dizer, ele também executou dois mandatos se uma 

vez ele assumiu a titularidade.  

O Dr. Santoro faz uma consideração sobre democracia de natureza geral, 

dizendo que na democracia as entidades mais fortes vão conseguir se reeleger, porque 

possivelmente tem um amplo eleitorado. Por exemplo, a CNBB tem um amplo eleitorado. Então, 

possivelmente, a CNBB vai aparecer como candidata, vai se candidatar, vai ter muita gente 

votando na CNBB por simpatia, mas o Padre Virgílio não poderá ser mais o representante da 

CNBB. 

 

DORA SILVIA CUNHA BUENO - Poderá até ser, porque ele não foi no primeiro 

mandato. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Ele já titular em dois mandatos. Esse é o 

resumo da ópera.  

Agora, falta daqui para frente uma série de questões. Primeira questão: onde 

vamos escrever isto? Isto é uma questão fundamental. Quem vai regulamentar isso? É o decreto? 

É um parecer? É uma revisão? Isso não foi conversado lá. Acredito que ele talvez até pudesse 

saber responder, mas nós não chegamos a perguntar. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Talvez, Gilson, pudesse entrar em contato com 

ele por telefone para que naquele expediente que ele ficou de mandar, ele já colocaria alguma ou 

responderia por telefone. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell)  - Eu fiz questão de mudar aquela última 

pergunta que tinha sido proposta para outra, para indagar qual o instrumento que regula isso. 

Porque esse instrumento é fundamental para nós, precisamos saber onde vamos escrever isso 

para que todos saibam.  

Eu tenho uma conclusão e vou pensar alto a respeito dela. O  Vando foi na 

audiência. Eu acho que o nosso edital está perfeito, ele não tem problema nenhum. Ele fala em 

entidades, pede uma série de coisas de acordo com o decreto. Se o decreto mudar, 

evidentemente, muda o edital.  

Creio que nesta parte poderíamos acabar a reunião, para resolvermos os 

problemas internos. 

Está encerrada a reunião. 

 

 

 

 


