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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

DATA: 13 e 14 de novembro de 1997 

HORÁRIO: 9 horas 

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

Social. 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Havendo quorum, damos início à reunião.  

     Temos uma pauta já divulgada. Há algumas questões operacionais a respeito dessa 

pauta. O Dr. Mulatinho está me fornecendo algumas informações e vamos fazer algumas 

alterações na pauta para atendermos a necessidade que ele acaba de me colocar aqui. 

  Tem a palavra o Dr. Mulatinho. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, a sugestão que 

trago ao Sr. Presidente e à Plenária - é um pedido - é no sentido de que possamos, com a 

presença da Dra. Albamaria que fará a exposição e a discussão sobre a Norma Operacional 

Básica e a sistemática de financiamento, cujos textos os senhores já tinham em mãos 

antecipadamente, por dois fatores, alterar o momento de apresentação e da primeira discussão 

do texto da política. 

  Precisamos e gostaríamos que o Dr. Elizeu Calsing, Diretor do Departamento de 

Planejamento e Normas, estivesse no momento da apresentação e da discussão da política pois 
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ele acompanhou todo esse processo desde o princípio, sendo o seu departamento o responsável. 

O Dr. Elizeu Calsing está fazendo uma pequena cirurgia nesse momento, na parte da manhã, e a 

melhor possibilidade - sendo esse o pedido que fazemos - seria a sua presença aqui, amanhã, 

logo na abertura dos trabalhos. O meu pedido seria em razão dessa situação do Dr. Elizeu e 

também para permitir que os senhores lessem o texto, que somente ficou disponível agora. 

Então, que a pauta pudesse ser invertida para a discussão da política amanhã, no início da 

manhã. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa proposta do Dr. Mulatinho significaria o 

seguinte: teríamos os itens 1 e 2 na seqüência normal; passaríamos para o item 4, depois 

eventualmente o item 5, de forma que pudéssemos ter a política discutida amanhã pela manhã, 

conforme ele nos solicita.  

  Se alguém tiver alguma outra proposta, queira se manifestar.  

  Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Não tenho nada em contrário. A única 

questão é o convite ao Senador para a questão do financiamento. Mas isso podíamos equacionar. 

É somente para ficar claro que há esse problema para tentarmos equacionar. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se a exposição do Dr. Elizeu for feita na 

primeira hora, amanhã, resolve tranqüilamente esse problema, porque a chegada do Senador 

está prevista para às 10h e pode ser que ele se atrase um pouco. Se começarmos amanhã no 

horário previsto, ele pode fazer a exposição e depois discutiríamos.  

  Em discussão essa questão da pauta. Alguém mais quer se pronunciar? 

  Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

  VANDEVALDO NOGUEIRA - eu gostaria de fazer acréscimos na pauta: sobre o 

Projeto de Capacitação da SAS, com documento já distribuído nesse sentido, e o Projeto de 
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Capacitação de Conselheiros, com cópia na mesa para todos. Há também o pacote do Governo, 

mais particularmente o BPC e a questão das entidades filantrópicas. 

  

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seriam assuntos para os Informes, 

Vandevaldo? 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Não seriam Informes e sim como um dos 

pontos da reunião. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, seria um item adicional discutir a 

questão do programa da SAS. Esse programa já foi distribuído para todos?  

  Temos, então, esse assunto sendo trazido como novidade. Quanto à questão da 

política, a relatoria caberia a quem, Conselheiro Vandevaldo?  

 

  VANDEVALDO NOGUEIRA - Os Conselheiros devem se manifestar a respeito do 

BPC e da filantropia, assuntos que estão no pacote do Governo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No seu entendimento, como seria a 

colocação disso? Ainda não temos nenhum documento oficial do Governo sobre isso.  

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Não temos o oficial, mas temos o oficioso. 

Trata-se daquela história: antes que saia o oficial, é possível até que haja uma supressão, por 

exemplo, que a idade do idoso não seja congelada em setenta anos se nós, enquanto Conselho, 

tomarmos algumas posições, como mandarmos carta ou nos mobilizarmos etc. Entendo que hoje 

é o prazo máximo. Já deveríamos ter discutido no dia em que saiu. Mas como não tivemos 

reunião e hoje é a primeira após o acontecimento, qualquer um de nós se propõe a colocar os 

pontos básicos e abrir a discussão. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, o Conselheiro Vandevaldo faria a 

colocação dessa temática no Conselho?  

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Pode ser. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso seria um novo ponto a ser tratado após 

a nossa pauta. Com isso, teremos mais dois pontos. O item 9 seria sobre o programa de 

capacitação da SAS e o item 10, sobre as medidas. Essa é a nossa proposta da pauta para essa 

reunião. 

  Alguém mais quer usar da palavra sobre a questão dos tópicos propostos pelos 

Conselheiros?  

 

  MARIA JOSÉ LIMA ROCHA BARROSO  - Presidente, é muito oportuno que seja 

feita uma reflexão, um estudo mais profundo e um pronunciamento do Conselho a respeito 

dessas possíveis modificações do BPC diante desse pacote. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

  Em discussão a nossa pauta da reunião. Pergunto se há mais algum assunto que 

os Conselheiros queiram considerar. Senão, passaremos à votação dessa proposta que foi 

colocada pelo Conselheiro Vandevaldo. (Pausa.)  

  Se todos estiverem de acordo com a nova pauta e com a sugestão de inversão da 

apresentação da Política, feita pelo Dr. Mulatinho, passaremos à votação. Quem estiver de 

acordo permaneça como está. (Pausa.) 

  Aprovada a pauta.  

  Dando seqüência à nossa pauta, em discussão o primeiro assunto: aprovação da 

Ata da 44ª Reunião. Se alguém tiver alguma observação a fazer que a faça.  

  Tem a palavra a Dora. 
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  DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu queria saber por que, no 

registro das presenças, os suplentes não constaram. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Secretário Moroni. 

 

  JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Deve ter havido alguma falha dos responsáveis pela 

elaboração da ata, porque a orientação é que apareça o nome do titular e do suplente, quando 

este está presente, logo abaixo.  Em todas elas está dessa forma. Isso terá que ser corrigido. 

  À página 2, há também uma correção nas ausências justificadas pois o Eduardo 

não é do MPO e, sim, dos Estados. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Dora tem mais alguma 

observação a respeito disso? Ela notou mais alguma coisa? 

 

  DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Eu alertei porque, logo adiante, na página 3, o 

meu nome consta como eu tendo me manifestado. Se eu não estava presente, como eu iria me 

manifestar? 

 

    PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo.  

    Secretário Moroni, favor tomar as providências para que isso não ocorra novamente. 

 

  DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, eu também gostaria de, à página 

12, na relação do CNAS-Comunidade Solidária, inserir o assunto que foi tratado no Comunidade 

Solidária, porque aqui não se refere a ele e seria conveniente constar. O assunto foi “Marco Legal 

do Terceiro Setor”.  

           E também saliento que, salvo engano meu, o CNAS foi incluído no segundo grupo de 

trabalho e não no primeiro, como aqui consta. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, foi no primeiro grupo. Existe um 

documento interno que inclui o CNAS no primeiro grupo e fala que serão convocados para 

participar do segundo e terceiro grupos algumas outras entidades, de acordo com a convocação 

que será feita.  

  Durante a reunião, entendi que o CNAS iria participar dos três grupos. Já liguei 

para o Comunidade Solidária e falei que havia entendido - não sei se estou certo, você estava 

participando também - que iríamos participar dos três grupos. Da forma como veio redigido, só 

estamos explicitamente identificados no primeiro grupo. Como se trata de um assunto da pauta, 

falarei sobre isso e darei essa informação. 

 

  DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Peço também, à página 13, uma correção. Fui à 

reunião do Comunidade Solidária como representante do Rotary Clube de São Paulo-Oeste e, 

não, de Brasília. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria, então, de São Paulo-Oeste.  

 

  DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Obrigada, Sr. Presidente. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

  Feitas essas observações, mais alguém tem algum comentário sobre a ata? 

(Pausa.) Então, com as devidas alterações a serem feitas, está em discussão a ata. (Pausa.) 

  Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, com as alterações 

devidas. (Pausa.) 

  Aprovada a ata. 

  Passamos ao item 2: aprovação das Resoluções do CNAS nºs 164, 166 a 175. 

Essas resoluções constam do documento. Observo que o documento não veio com as orelhas de 

identificação dos temas. No documento anterior veio e neste, não. Com isso, hoje, será difícil 

encontrarmos os documentos. De qualquer forma, o segundo assunto está facilmente 

identificável: são as resoluções assinadas ad referendum do Conselho.  
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  Secretário Moroni, há alguma resolução que não seja ad referendum?  

 

  JOSÉ ANTÔNIO MORONI - Não, Sr. Presidente. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os Conselheiros que queiram se manifestar 

sobre essas resoluções podem fazê-lo. (Pausa.)  

  Não havendo manifestações, passamos à discussão. (Pausa.)  

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

Aprovada. 

 

  JOSÉ ANTÔNIO MORONI -  Na reunião passada, veio para votação do Conselho a 

Resolução nº 178 que tratava da prestação de contas das entidades inadimplentes, das 

subvenções sociais. Essa resolução está no Volume II, na primeira parte. Algumas questões 

foram levantadas sobre ela e, somente para recordar, trata-se de uma resolução fruto do plano 

estratégico que o Conselho aprovou em dezembro do ano passado. São aquelas seis mil 

entidades que não prestaram contas ou não devolveram o dinheiro das subvenções sociais que 

temos no Conselho.  

  Então, foi proposta essa resolução, foram levantados alguns questionamentos 

sobre a sua legalidade e foi pedido que se encaminhasse à Consultoria Jurídica. A Consultoria 

deu o parecer favorável, dizendo que “as disposições acima, sob a ótica da legalidade do ato, são 

válidas, inclusive, atendem ao disposto no art. 70, caput, parágrafo único da Constituição Federal, 

quanto ao controle da legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação de subvenções, bem 

como no cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União”. O parecer da 

Consultoria Jurídica foi favorável. 

  Eu e a Mercedes estivemos reunidos com a Consultoria Jurídica e eles até 

parabenizaram o Conselho por tomar a iniciativa de não levar adiante esses processos no sentido 

de cobrar das entidades. Como lembramos, são cobranças de 198l a 1989. Portanto, quanto à 

questão da legalidade da resolução, não há nenhum problema.  
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  Foi sugerido que, além de comunicarmos ao Ministério Público Federal e a outros 

órgãos, também comunicássemos à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição das 

entidades, que não devolveram o recurso, na dívida ativa.  

  Aqui também consta toda a legislação, documentos, cartas, enfim, tudo o que o 

Conselho encaminhou ao Tribunal de Contas, CISET etc. O material já tinha sido distribuído para 

o Conselho outras vezes, mas acrescentamos novamente aqui. 

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conforme os Srs. Conselheiros devem estar 

lembrados, na última reunião do Conselho foram levantadas algumas dúvidas que nos levaram a 

solicitar da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência um parecer a respeito das propostas 

que havíamos encaminhado na sua resolução. 

  Então, com o parecer favorável da Consultoria Jurídica, as dúvidas levantadas pelo 

Conselheiro Daniel ficaram devidamente sanadas e, com isso, estamos em condições de 

considerar também essa resolução como sendo de interesse do setor no sentido de regularizar as 

pendências que estão aí há muitos anos.  

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Não entendi: as explicações são com 

relação ao decreto? 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, à resolução anterior. Houve, da parte 

do Dr. Daniel, uma dúvida se podíamos fixar prazos em relação ao Tribunal de Contas, e isso foi 

sanado por esse parecer da Consultoria Jurídica. Estando  em condições de aprovar essa 

resolução, incluindo-a no bojo dessas aprovações, porque já houve essas correções que o 

Secretário Moroni mencionou: encaminhar à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição na 

dívida ativa etc. 

  Com isso, cumprimos os itens 1 e 2 da pauta. Passamos, agora, ao item 4, Norma 

Operacional Básica, já divulgada pela SAS no Diário Oficial da União, no dia 23, com acréscimo, 

no dia 21, da sistemática operacional. Essa norma está no nosso livro, logo após os textos, com 
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os textos do Diário Oficial da União e da SAS, bem como a portaria da Secretária Lúcia Vânia 

publicando esses documentos.  

  Como se trata de assunto que a SAS exporá, solicito ao Conselheiro Heldo 

Mulatinho  que inicie a sua exposição. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Posso fazer uma pergunta de modo que ele 

responda na sua exposição? Acompanha a NOB essa parte com relação à sistemática do 

financiamento. Eu e o Conselheiro Eduardo temos agora uma dúvida: ela é parte integrante da 

primeira, já que a primeira se refere a ela? 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A NOB? 

   

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - A NOB se refere a essa aqui. Então, as 

duas estão em discussão e essa não se trata de uma resolução definitiva, estando ainda em 

discussão.  

 

  HELDO VITOR MULATINHO - As duas estão em discussão. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Obrigada. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Sr. Presidente, peço permissão para que a Dra. 

Albamaria faça parte desta mesa já que ela, na qualidade de Diretora do Departamento de 

Desenvolvimento da Assistência Social, será expositora desses dois temas. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não, Conselheiro Mulatinho, pode 

convocar a Dra. Albamaria.  

          Antes de conceder a palavra à Dra. Albamaria, registro a presença de uma nova 

Conselheira que está aqui pela primeira vez conosco, representando o Ministério da Previdência.  

  Se a Conselheira desejar se dirigir ao Plenário, pode usar da palavra.  
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Damos as boas-vindas a ela. 

 

  ÂNGELA SÍLVIA COSTA DE PAULA - Muito obrigada.  

          Já conheço o Dr. Mulatinho por termos trabalhado juntos em algumas ações. Assessoro o 

Ministro Stephanes na parte técnica. 

  Conheço a Cristina, pois já estivemos juntas em algumas participações do 

Ministério da Previdência, notadamente no Grito da Terra e em algumas outras ações 

estratégicas empreendidas pela Casa Civil.  

  Eu gostaria de dizer que estou muito satisfeita por estar participando deste 

Conselho. Sei que o meu antecessor, Dr. Manuel Veras, é uma pessoa muito atuante - embora eu 

não o conheça pessoalmente, vejo registrado os seus trabalhos. Espero corresponder e que o 

Conselho possa contar comigo no que diz respeito às discussões basicamente sobre  concessão 

de  certificados. Trata-se de questões com as quais trabalho exaustivamente junto à Assessoria 

do Ministro Stephanes. Quanto à questão da filantropia, hoje, temos que dar conta; amanhã, 

talvez, o nosso empreendimento e esforço sejam até maiores em função da novidade das 

organizações sociais.  

  Tenho discutido desde a questão do aspecto social até a questão do aspecto 

normativo - que eu creio muito conflituoso - entre a LOAS e a lei previdenciária. Em virtude disso, 

já me coloco à disposição para participação nessas discussões e como elas podem evoluir. 

  Espero corresponder a contento. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Ângela, seja bem-vinda.  

Antes de passar a palavra à Dra. Albamaria, informo à Conselheira Fátima que o Senador 

Homero Jucá não poderá comparecer à reunião de amanhã, porque estará viajando para Belém. 

Com isso, ficamos com a pauta de amanhã mais tranqüila.              Passo essa informação ao 

Secretário Moroni. 

  Tem a palavra a Dra. Albamaria. 

 

  ALBAMARIA ABIGAIL - Bom dia a todos.  
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          Sr. Presidente, Sr. Presidente do FONSEAS e demais Conselheiros, é uma satisfação 

muito grande retornar a este Conselho que considero de mais alto nível, tanto da representação 

das organizações governamentais quanto das não-governamentais. Tenho plena convicção de 

que este Conselho representa e traduz as demandas da sociedade brasileira no seu compromisso 

do enfrentamento da miséria social e do fenômeno da explosão social no Brasil. Tenho plena 

certeza disso, bem como de que todos nós estamos imbuídos do mesmo propósito, que é buscar 

garantir, com qualidade, recursos para manter serviços, programas e projetos que, de fato, 

venham a responder às necessidades do nosso País, tanto para a questão do desenvolvimento 

social, quanto para alteração dos indicadores sociais que tanto nos envergonham frente à nação 

brasileira e ao mundo. 

  Entendo que aqui se fazem presentes pessoas que têm grande trajetória na área 

da Assistência Social e que realmente têm contribuído, ao longo de todos esses anos, na 

construção de um sistema de proteção social digno à população de baixa renda. 

  Embora não tenha sido encaminhada oficialmente, mas tenho uma fala degravada 

encaminhada pelo Secretário Moroni, já tive a oportunidade de estar presente neste Conselho por 

duas vezes para fazer uma pequena apresentação da Norma Operacional Básica. Também tive a 

oportunidade de expressá-la em outra ocasião. Realmente, o documento sofreu uma alteração 

mas esse documento foi amplamente discutido - tenho a impressão - com a sociedade brasileira. 

  Sr. Presidente, peço autorização para retornar um pouco o histórico porque, das 

últimas vezes, nem todos os Conselheiros estavam presentes. Essa Norma foi discutida 

amplamente em encontros, durante um ano e meio, com as Secretarias Estaduais de Assistência 

Social, com técnicos da área. Foi elaborada também com a participação de especialistas da área 

de Assistência Social, como sociólogos, assistentes sociais, profissionais que militam nessa área; 

foi discutida no âmbito do FONSEAS — Fórum de Secretários de Assistência Social, e, 

posteriormente, também a apresentamos à Frente Municipal.  

  Tivemos duas reuniões com os Conselhos de Municípios, pois não existe ainda o 

Conselho de Gestores Municipais, que estão se estruturando e já existe uma Diretoria Executiva. 

Eles estão se organizando em termos de regimento interno. Será o COGEMAS o conselho que 

representará os gestores municipais, que também tiveram a oportunidade de analisar a primeira 
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versão do documento e, posteriormente, nos encaminhar sugestões. Buscamos, dentro do nível 

possível de negociações, incorporar todas as sugestões emanadas do FONSEAS, do COGEMAS, 

dos Secretários e técnicos que trabalham nessa área de assistência social. 

  Posso garantir aos senhores que a Norma avança bastante na questão da 

conceituação e de uma proposta mais moderna para a área da assistência social. É uma Norma 

bastante municipalista porque, parece-nos,  é assim que a sociedade está exigindo. Entretanto, 

sabemos das dificuldades que teremos de enfrentar nas questões da capacidade gerencial, de 

estruturar os Estados e municípios, do reordenamento institucional no âmbito da União, Estados e 

municípios, e, principalmente, de mudar esse estigma da Assistência Social. Quer dizer, como 

conseguiremos colocar na esfera governamental a Assistência Social como política pública? 

Como faríamos essa mudança de mentalidade num país onde vivemos com a questão do 

arcaísmo e da modernidade, ao mesmo tempo em que estamos muito avançados na questão do 

arcabouço legal, que regulamenta toda a questão da assistência social? Podemos abordar a 

Constituição, arts. 203 e 204; a Lei Orgânica da Assistência Social, que é outro instrumento legal, 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

  Praticamente, a Norma busca respeitar todas essas condições. Ela introduz a 

questão do conceito da descentralização como um conceito bastante moderno onde não 

queremos fazer simplesmente a desconcentração, onde priorizamos a descentralização imbuída 

da responsabilidade, da partida de recursos, do co-financiamento da Assistência Social pelas três 

esferas de Governo, principalmente da efetivação dos Conselhos de Assistência Social, e 

valorizando a participação e controle social, tendo como lócus de ação privilegiada o município.  

  Outra questão que também introduzimos na Norma é o conceito de mínimos 

sociais. Entendemos que o sistema de proteção social tem que ser adaptado a cada realidade de 

Federação brasileira e que os nossos programas não podem mais ser de caráter pontual. Não 

podemos mais trabalhar com programas pulverizados de atenção à criança, ao adolescente, à 

pessoa portadora de deficiência, mas, sim, fazermos uma ação integrada, focalizando a família, 

sendo ela o nosso eixo norteador, e tentando trabalhar também a vocação econômica dos 

Estados e Municípios. 
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  Sem essa forma articulada e sem essa nova forma de encarar um sistema de 

proteção social, não conseguiremos enfrentar  e nem alterar o fenômeno de miséria que está no 

nosso País. Então, a Norma procura traduzir isso. Ela é bastante flexível, não estando fechada e, 

sim, em processo de discussão. 

  Conseguimos trinta dias para receber sugestões de todas as esferas da 

Federação, como também da sociedade civil, e já as estamos recebendo.  

          Posso dizer aos senhores também que na questão de diretrizes ela também avança e 

quando coloca as duas formas de gestão é porque quisemos eliminar uma outra transitória. 

Queríamos definir isso para que ela fosse mais objetiva. 

  Quanto à gestão estadual, ela procura priorizar o Estado com uma missão mais 

nobre. O Estado teria praticamente a função de coordenador, normatizador e de assessoramento 

técnico aos Estados e municípios. Sabemos que se trata de uma meta a perseguir porque a 

maioria dos Estados da Federação brasileira não tem uma Secretaria de Assistência Social, com 

exceção do Estado do Amazonas.   

  (Falta de gravação.) 

 

  ALBAMARIA ABIGAIL - ...com a legislação que está aí bastante arcaica, ela 

sobrecarrega tanto o Secretário do Estado quanto a própria equipe técnica. Entendemos que, 

nessa fase por que está passando o País, o sistema descentralizado exige um Executivo forte. 

Estamos num momento bastante crítico da sociedade brasileira, vivendo uma nova redefinição do 

papel dos Estados, dos gestores públicos e um novo papel, também, da sociedade quanto ao 

controle, fiscalização, participação e elaboração das políticas sociais. 

  Entendo também que estamos nos modernizando nesse sentido, estando todos em 

uma fase de aprendizagem porque é muito complicado. Todos nós somos formados numa gestão 

bastante centralizada e estamos nos propondo a construir um sistema descentralizado, o que 

interfere muito na questão da distribuição do poder, dos compromissos com os resultados, de 

abolir um sistema clientelista e paternalista, de rever toda a rede de assistência social que foi 

construída ao longo desses anos. Na maioria das situações percebemos que quem mantém o 
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serviço de assistência social no País são as redes privadas de assistência social e não o próprio 

Poder Executivo. 

  Buscamos contemplar na Norma todo esse complexo de dificuldades e de 

avanços, com um posicionamento bastante profissional no sentido de traduzir a demanda e a 

necessidade da realidade brasileira. Entendemos, porém, que se trata de um processo a ser 

construído durante décadas, não sendo um processo para dois, três ou quatro anos. Mudar o 

sistema de mentalidade de um país, a forma de fazer o serviço social de atenção à população de 

baixa renda e considerar a inclusão da Assistência Social na agenda governamental das três 

esferas do Governo não é um processo fácil. É um processo de mudança de mentalidade que 

somente conseguiremos à medida que conseguirmos mostrar resultado e qualidade, com 

profissionalismo. 

  Da mesma forma que a equipe econômica exige uma equipe competente com 

perfil, o mesmo ocorrendo com a equipe médica e assim por diante, entendemos que a área de 

Assistência Social nas três esferas de Governo também tem que ser conduzida por uma equipe 

capaz para isso, até porque não vamos conseguir transformar a Assistência em política pública 

sem termos uma equipe competente nas três esferas de Governo. 

  Como eu estava dizendo, optamos nesse primeiro ano pela estadualização até 

porque não teríamos condições de fazer a municipalização de imediato, nem sinalizar para isso 

porque seria um processo muito lento e teríamos a chance de perder tudo o que tínhamos 

conseguido durante décadas nessa área. Entretanto, os Secretários de Estado foram grandes 

parceiros nesse processo, fazendo um enorme esforço conosco, até porque já temos um 

resultado a apresentar nesse sentido. Temos hoje 27 Estados da Federação com seus Conselhos 

Estaduais e Fundos praticamente funcionando e regulamentados. 

  Entendemos, porém, que conselhos, fundos e planos são meros instrumentos da 

legislação. Por si só, eles não traduzem a transformação da realidade. Então, precisamos investir 

nas questões do financiamento e da articulação com os Poderes Legislativo e Judiciário porque a 

legislação que está aí posta contraria todo esse estado de bem-estar social que queremos 

construir. Entendo também que nesse aspecto a nossa Secretaria avançou bastante em parceria 

com o Conselho. O próprio Secretário de Estado de Minas Gerais estava presente quando 
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estávamos negociando um projeto de lei que está no âmbito do Senado, com o Senador Beni 

Veras, já negociado, para que possamos abolir a administração cartorial e a convenial e partir 

para um repasse de recursos fundo a fundo, sem seguir toda essa legislação que está aí presente 

para nós. Na verdade, hoje, gastamos 70% do nosso tempo na área administrativa e 30% em 

condições de prestar assessoramento técnico a Estados e municípios, capacitação de entidades 

e fortalecimento de Conselheiros. 

  Então, ao mesmo tempo, que estamos avançando na parte de instrumentalizar os 

Estados e municípios no processo de negociação, estamos também buscando instrumentos 

legais que nos possibilitem aprimorar o processo de gestão. A Norma também inova no que se 

refere à gestão, colocando a gestão intergovernamental, a parceira, que não é fácil de ser 

construída num país como o nosso. Não tenho nenhum receio de dizer isso aqui, pois todos 

somos gestores e trabalhamos na área não-governamental também, temos servidores e 

representantes da área e de sindicatos.  

  O nosso País está passando por mudanças profundas. Nesse sentido, inovamos 

quando colocamos a questão da gestão intergovernamental e da necessidade do fortalecimento 

dos Conselhos no acompanhamento, na fiscalização, na questão da transparência, da parceria 

com a sociedade civil.  

  Na modalidade de gestão estadual - parece-me que estou repetindo o documento -

, buscamos avançar no sentido de fazer com os Secretários de Estado estruturem uma equipe, 

que seja presente nos Estados e municípios. Sabemos que isso é uma conquista a ser feita. 

Tentamos deixar os Estados com uma função mais nobre: a de coordenador e normatizador, para 

que ele saia da execução direta e a repasse, porque a maioria dos Estados está com uma função 

mista. O próprio Secretário pode nos ajudar posteriormente nisso, porque aqui representa o 

FONSEAS.  

  Em alguns Estados, há uma execução direta um pouco forte e uma presença 

mínima junto aos municípios. Então, isso é um avanço que pretendemos dar. Por outro lado, 

todos nós vamos ter que fazer um novo reordenamento institucional. Para isso, colocamos 

critérios de elegibilidade para que a gestão estadual tenha condições de funcionar. 
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  Quanto à gestão municipal, estamos já buscando repassar isso por meio dos 

recursos do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, mas de forma alguma minimizando o papel 

do Estado, mas tentando deixar o Estado respeitando o pacto federativo no sentido de o Estado 

participar tanto do financiamento, do acompanhamento, do controle e da fiscalização.  

  Praticamente, esses são os pontos relevantes e de fundamental importância para 

nós. Como já expusemos esse documento anteriormente - não era essa versão, esta está mais 

enxuta — são esses os pontos mais importantes. 

  O senhor teria mais algo a acrescentar, Professor? 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Não. 

 

  ALBAMARIA ABIGAIL - Esse documento também está relacionado à sistemática 

de financiamento das ações no campo da Assistência Social. Então, qualquer sugestão que 

venha a alterar esse documento está ligado ao segundo documento. 

  Quanto ao segundo documento, a nossa equipe, em reuniões com o FONSEAS e, 

depois separadamente, com o COGEMAS e com os Secretários de Assistência Social por região 

do País, entendemos que a Assistência Social não pode mais financiar programas pontuais, 

porque senão não há impacto e não altera a realidade. Entendemos que essa sistemática do 

financiamento avança demais ao propor que os planos estaduais de assistência social e as ações 

a serem financiadas têm que estar em estreita parceria com as áreas de habitação, saneamento, 

agricultura e educação, até porque essa não era uma prática antiga nossa. Cada um de nós fazia 

o seu programa em gabinete, trabalhava as ações pontuais e elas não tinham essa ação 

aglutinada, essa integração. 

  O documento, na sua primeira parte - a introdução -, praticamente traduz tudo. Diz 

que temos que trabalhar em parceria, que somos responsáveis pelo co-financiamento da 

Assistência Social e temos que fazer a revisão da legislação nas três esferas de Governo. Não é 

somente a União que tem rever a sua legislação, pois há Estados com legislação muito mais 

complexa do que a da União. Temos que garantir, em cada âmbito da Federação, um protocolo 

de intenções, porque o plano estadual vai traduzir demandas que, por si só, não são de 
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responsabilidade da União  nem da Assistência Social, são de responsabilidade também das 

outras políticas setoriais.  

  Somente levantar essa demanda não fará sentido nenhum. Por isso, estamos 

buscando também negociar com o Ministério do Trabalho, com o da Saúde e o da Educação não 

só o financiamento, mas também a parceria e a responsabilidade no enfrentamento da miséria do 

nosso País e da exclusão social. Isso é fundamental para nós e é o que estamos tentando inovar. 

Já fizemos um convênio com o Ministério do Trabalho sobre criança e do adolescente, com 

relação à erradicação do trabalho infantil, e creches convencionais; estamos buscando uma 

parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação para que, no próximo exercício, possamos 

otimizar os custos e os gastos, e trazer recursos para a área de Assistência Social. Sabemos que, 

no sistema de proteção social, a Assistência Social não é a única responsável para enfrentar esse 

problema. Ela terá que buscar recursos e os outros Ministérios setoriais também precisam se 

comprometer nessa parte.  

  A nossa Secretaria já está buscando essa negociação. Estamos nos reunindo 

nesse mês - praticamente falta uma última região do País, a Centro-Oeste, e mais dois Estados 

da Região Sul - para que os gestores estaduais já adotem esse mesmo procedimento no seu 

âmbito de jurisdição. Eles já estão tentando essa negociação.  

  Negociamos com o FONSEAS para que eles trabalhassem politicamente as 

Câmaras Legislativas no sentido de conseguir um percentual para a Assistência Social, também a 

nível de Estados e municípios. 

  As ações financiáveis que aqui se encontram são resultados de ampla discussão, 

tanto na questão da política do idoso - apesar de ainda serem setoriais, avançam também -, como 

na questão da criança e do adolescente, bem como a da geração de emprego e renda e dos 

programas de enfrentamento à pobreza. 

  Eu gostaria de dizer que ela traduz também uma preocupação com a qualidade 

dos serviços. A União financiaria os serviços, programas e projetos que causassem impacto na 

população, que fossem comprometidos com os níveis de qualidade e pudessem alterar e 

transformar a realidade. Daí por que a necessidade de estabelecermos parcerias com os outros 

Ministérios setoriais. 
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  Praticamente era isso. Infelizmente, tivemos que acoplar ao documento toda a 

legislação hoje em vigor. Não é uma legislação fácil de ser cumprida, até porque o projeto de lei 

não está aprovado. Mas entendemos que, para um repasse de recursos de fundo a fundo, 

exigiremos a aprovação do projeto de lei. Para isso, a nossa Secretaria está fazendo uma ampla 

negociação política, na qualidade de órgão gestor, buscando a parceria com os Secretários de 

Estado, que têm uma grande representatividade política nas suas esferas de Governo, com os 

Conselhos Estaduais e com a Casa Civil, no sentido de termos o projeto de lei aprovado antes de 

1º de janeiro. Isso nos possibilitará nos reprogramarmos para cumprir a Norma no que se refere à 

gestão municipal. 

  Estamos também trabalhando com os Secretários de Estado; buscamos organizar 

uma reunião com os municípios que já tenham o art. 30 cumprido para que, em 1º de janeiro, 

possamos implementar o processo descentralizado nessa modalidade. Sabemos que o desafio 

que nos espera é muito grande e esse processo tem que ser negociado com cada Estado, por se 

tratar de um processo bastante difícil e cada Estado apresentar uma peculiaridade diferente. Mas 

temos a plena convicção de que essa Norma buscou, dentro da realidade possível, conciliar os 

interesses da Frente Municipalista, os da sociedade, os da rede de Assistência Social e também 

os do Fórum de Secretários de Assistência Social, no sentido de avançar no processo de um 

sistema de proteção social comprometido com qualidade. 

  É o que gostaria de dizer. Acrescentaria que esse documento não foi feito pela 

SAS, e traduz um processo de negociação de técnicos e especialistas da área. Então, nos 

sentimos únicos signatários do documento. Trata-se de um documento que representa o Brasil e 

está na mesa para discussão. Estamos abertos para a discussão e entendemos que todas as 

sugestões que virão deste Conselho de forma alguma buscarão alterar a essência do documento. 

Disso tenho plena convicção. 

  As sugestões que saírem deste Conselho não alterarão a essência, porque 

entendo, como participante da equipe que pôde construir esse documento, que ele poderá ser 

alterado no sentido de construir e inovar com críticas propositivas, porque na verdade ele buscou 

traduzir na íntegra o que foi possível para o País, na conjuntura que estamos vivendo hoje. 
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  Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar neste Conselho. Com a 

autoridade do Dr. Heldo, nosso Secretário-Adjunto, colocamos a nossa equipe à disposição de 

todos os Conselheiros, para que recebamos o máximo possível de contribuições que venham 

agregar o documento de uma forma bastante qualitativa, propositiva e no sentido de construir 

com todos vocês. 

  Muito obrigada pela oportunidade. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Após ouvirmos a exposição da Dra. 

Albamaria, que procurou mostrar os aspectos, do ponto de vista da SAS, que contêm as linhas 

básicas dos dois documentos, darei um depoimento pessoal.  

          Recentemente, em São Luís, em um fórum promovido pelas primeiras-damas e 

administradoras - até o Conselheiro Célio esteve lá também -, onde estavam presentes 

representantes de todo o Brasil, nomeados e indicados para essa reunião, eu tive a oportunidade 

de anunciar essa proposta de municipalização que a SAS estava fazendo. 

  E houve uma reação muito favorável a essa proposta da SAS de municipalizar 

porque, no fundo, os municípios estão interessados em receber recursos. Então, esse é um 

depoimento pessoal que posso trazer a respeito da proposta de municipalização. 

  No entanto, o Conselho, aqui reunido, deverá se manifestar. Eu consultaria o Dr. 

Heldo Mulatinho se ele tem alguma sugestão de como discutir a NOB e qual a proposta da SAS 

para essa discussão. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Não temos uma proposta, Sr. Presidente. A 

Plenária e a Presidência decidirão a melhor forma para isso. Reafirmamos o que a Dra. Albamaria 

apresenta sobre o nosso desejo de receber essas contribuições do Conselho. Estamos 

plenamente abertos para que possamos efetivamente completar o documento. 

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com esse posicionamento da SAS, abrimos 

a  discussão do documento no Conselho e fazemos a inscrição dos Conselheiros para discussão 

da matéria. 
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  Conselheiros, como temos uma pauta complicada e ampla para esses dois dias, eu 

gostaria que fôssemos o mais objetivos possível, para não ficarmos repetindo coisas já ditas. 

Vamos tentar ser objetivos, para conseguirmos avançar e cumprirmos a nossa pauta. 

  Estão inscritas os Conselheiros Fátima, José Carlos, Ângela, Eduardo e Patrícia. 

Há mais alguém? 

 

  ANA LÍGIA GOMES - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma contribuição no 

encaminhamento. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não. 

 

  ANA LÍGIA GOMES - Penso que seria melhor, até para racionalizar, que vocês 

ouvissem inicialmente o primeiro bloco e, quando for possível, anotar, a não ser que alguma 

pergunta comprometa. Mas, em princípio, que ouvissem o bloco todo, para que se tenha uma 

visão geral das questões para se trabalhar e ter, inclusive, mais tempo.  

  Lembro também que as questões de ordem geral dos Conselheiros deveriam ser 

colocadas com certa precedência sobre as questões específicas. Chamo a atenção dos 

Conselheiros para as questões de ordem geral, por serem importantes de serem trabalhadas, 

mais do que as específicas. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Após essas observações da Conselheira 

Ana Lígia, tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Em primeiro lugar, agradeço a presença da 

Albamaria, que nos trouxe esclarecimentos muito importantes. Ela não é Conselheira mas sempre 

se dispõe a prestar os esclarecimentos cabíveis. 

  Quanto à NOB, a primeira questão geral é como poderíamos equacionar, entre o 

CNAS e Secretaria, para termos conhecimento da NOB antes de sua publicação no Diário Oficial, 

apesar de ter sido publicada com o prazo de um mês, para conhecimento da população como um 
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todo. Para o CNAS, deveria ter havido um documento anterior, para que o discutíssemos e 

houvesse um consenso maior entre nós. Estou dizendo isso até em termos de avançar o 

entendimento entre gestores e o Conselho Nacional.  

  Nesse momento de dificuldade para a Assistência Social, gestores e Conselho 

Nacional de Assistência Social deverão ter uma unidade maior e uma procura maior de 

entendimentos, até para evitar pequenos problemas que possam ocasionar dificuldades maiores, 

uma vez que a Assistência Social já tem dificuldades suficientes, em bom número, para serem 

resolvidos.  

  A segunda questão geral é que, apesar de tentarmos discutir isso ontem na 

Comissão de Financiamento - inclusive marcamos uma reunião para discutir a NOB -, dada a 

própria questão da Conferência e outros problemas, não tivemos condições de aprofundar a 

matéria. E aprofundar, no caso da Comissão de Financiamento, seria analisar - porque faz 

integral dela - a parte relativa ao financiamento.  

  Sobre a primeira questão, o posicionamento tomado foi de que ainda se trata de 

um documento muito geral. No momento em que estamos vivendo descentralização participativa, 

ele deveria esclarecer com mais precisão, por exemplo, qual é o papel real do Estado, bem como 

o dos municípios e como eles poderiam ser condicionados a aplicar, de forma concreta e objetiva, 

o financiamento, a política e as diretrizes emanadas. 

  Outro ponto, por exemplo, é que a NOB da Saúde já teve avanços no processo de 

descentralização extremamente importantes, como é o caso da comissão tripartite. Deveríamos 

aprofundar mais a parte referente à comissão tripartite, para avançar no processo de 

descentralização. Haverá muita coisa em que será necessário exigir que os três níveis 

responsáveis pela Assistência Social - o Federal, o estadual e o municipal - tenham seus 

momentos próprios para fazer isso. Há essa experiência  positiva da Saúde - temos que ver as 

positivas e as negativas - que é a da tripartite e não está inserida aqui. Consideramos, então, que 

ainda está muito generalizado, muito pouco concretizado e repetitivo em questões de Lei 

Orgânica e não se diz claramente como isso foi colocados. 

  Com relação ao segundo documento, que faz parte do primeiro —  tentamos 

estabelecer isso como fundamental para que não fosse dito que o segundo já pode ser colocado 
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em prática, o que não é verdadeiro, pois está ligado ao primeiro -, nós, em uma leitura 

extremamente rápida, por estarmos pressionados pelo tempo exíguo para análise, consideramos 

que ele está muito em termos de legislação de convênio e não com relação à descentralização 

geral, que não é somente convênio. Inclusive, a Albamaria sabe que há muito tempo, desde a Lei 

Orgânica, que temos discutido o instrumento convênio. Apesar de acharmos que avança em 

algumas questões da legislação, mas ainda o velho se  faz muito presente. Temos que ver como 

nos unir para tentar romper com isso. É o que SAS está fazendo ao se dispor a receber esse tipo 

de contribuição. 

  Contudo, consideramos que o tempo de um mês é extremamente curto para isso, 

por termos que nos debruçar sobre essa questão, estudá-la e trocar idéias, inclusive com os 

Conselhos Estaduais e Municipais, até para que eles possam contribuir. Não podemos pedir um 

prazo muito longo porque, para os Conselhos Estaduais e Municipais, de forma geral, a NOB é 

uma necessidade e uma exigência, já estando com atraso. Mas ao fazer imediatamente, só 

porque estamos com atraso, corremos o risco de não estar contemplando todas as questões que 

gostaríamos que fossem enfatizadas. Seria interessante até fazer uma comparação com a NOB 

da Saúde e seus avanços, não só quanto à comissão tripartite, mas sobre a realidade e os 

problemas existentes que a própria Conferência nos apresentará. Não adianta dizermos, na 

Conferência, que temos a NOB pronta se não houve ainda a sua incorporação.  

  Estamos pedindo um prazo de mais trinta dias, que venceria após a Conferência, 

pois ainda existem conferências estaduais e municipais a serem realizadas e temos que estar 

presentes. Estou falando em trinta dias, mas não sei ao certo se seria esse o prazo. Teria que ser 

um prazo compatível, que não atrapalhasse e não atrasasse  a NOB  - porque os municípios, os 

Estados e nós estamos necessitando dela -, mas que desse possibilidade a uma análise mais 

aprofundada. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro José Carlos. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Algumas das pessoas que represento aqui 

consideram que essa é uma modificação tão profunda na Política Nacional de Assistência Social 
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que, pela lei, necessariamente tem que ser aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social. Tem que ficar muito claro que a aprovação da NOB significa quase que a aprovação da 

Política Nacional, pois até então não tínhamos nenhuma.  

  Então, uma série de questões começam a surgir. A primeira, a oportunidade de se 

apresentar agora, quando falta apenas um mês para o final do ano, e ser feito um reordenamento 

institucional tão sério e tão difícil administrativamente, que você própria reconhece. A presença 

dos conselhos e dos fundos, no âmbito municipal, não significa que os municípios tenham 

condições de estar operacionalizando isso a partir do dia 1º. Em Belo Horizonte, considerada uma 

cidade muito moderna, não teremos a menor condição de estarmos operacionalizando isso a 

partir do dia 1º de janeiro. Entendo que a Fátima tem razão em pedir esse prazo bem maior, 

porque a Norma Operacional Básica e a sistemática de operacionalização descem a inúmeros 

detalhes. Também concordo com ela com relação à oportunidade: está sendo apresentada 

exatamente um mês antes dessa propositura e desse reordenamento. 

  Não sei se valeria a pena descer a detalhes com relação à sistemática, porque 

mandamos como contribuição formal para vocês. Entendo que isso teria que ser com o tempo. 

Mas o  cipoal de legislações antigas, que está por trás disso tudo,  inviabilizará qualquer tipo de 

ação daqui para frente, principalmente no que diz respeito a questões como a Instrução 

Normativa nº 3 do Tesouro Nacional. Isso não existe, mas cria empecilhos operacionais para as 

instituições - qualquer que seja a sua natureza jurídica -, pois é como se criasse uma legislação 

impeditiva completa da operacionalização de uma Política Nacional de Assistência Social.  

           Para que vocês tenham idéia, uma das questões a que faz menção a IN nº 3 é que, por 

exemplo, com esses recursos não se pode pagar funcionários. Então, o que se fará? É muito 

complicado ter uma legislação tão anacrônica e que entra em choque com algo que quer ser mais 

moderno, a fim de libertar a Política de Assistência Social. 

  Teria que realmente se olhar isso. Existem impedimentos legais dessa própria 

instrução normativa com a Lei nº 8.666 - das licitações públicas. Elas são contraditórias e tem de 

haver uma análise mais técnica com relação a essa questão.  

  Apenas como introdução ao conteúdo da NOB e da sistemática de financiamento, 

temos notado que, primeiro, existe uma tutela muito grande do Governo em relação à sociedade 
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civil. É um ranço que precisamos tirar do Brasil, pois desce a detalhes que são completamente 

infundados do ponto de vista operacional. Por exemplo, a creche tem que ter tantos metros por 

tantos metros, ou o banheiro tem que ser de tal forma. Com a diversidade e pluralidade de 

situações que temos no Brasil, isso não tem cabimento. A sociedade civil como um todo, os 

movimentos organizados e os empresários brasileiros estão reclamando muito disso. Há uma 

pluralidade e diversidade muito grande no País para que tenhamos que nos submeter a esse tipo 

de detalhamento. 

  Finalmente, gostaríamos de que houvesse uma resposta às contribuições 

encaminhadas à SAS. Se nos foi pedido uma contribuição formal e foi dada, temos o direito de 

estar sendo informados de qual foi a análise dessas contribuições. 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Ângela. 

 

  ÂNGELA MARIA RABELO FERREIRA BARRETO - Em primeiro lugar, faço uma 

observação com relação à forma como foi trabalhada a Norma Operacional Básica. A Dra. 

Albamaria disse que foi um trabalho exaustivo, tendo-se um comprometimento muito grande com 

ela. Isso é muito positivo, pois me parece que houve uma ampla discussão. 

  Concordo, em parte, que a discussão precisa de prazo, porque isso é a diretriz 

principal da Política de Assistência Social. Queria pontuar basicamente o que a Dra. Albamaria 

enfatiza: o comprometimento multissetorial, por exemplo, dos vários ministérios. Quero falar de 

uma experiência que tive dentro do Ministério da Previdência que, em princípio, parecia algo 

louco: o de se fazer cobrança de contribuições previdenciárias e essa cobrança acabar 

desembocando na promoção da área de Assistência Social. 

  Fizemos um projeto com base naquilo que era percebido: uma inadimplência muito 

grande e ofertas que se faziam para pagamento de créditos previdenciários. Percebemos que o 

número de áreas rurais oferecidas era muito grande, com módulos imensos. O que pensamos? 

Será que isso não poderia ser apreciado pelo INCRA? Não poderia haver uma parceria do 

Ministério da Previdência nesse sentido?  Verificamos que muitas das áreas oferecidas eram 

potencialmente interessantes ao Ministério da Política Fundiária e Desenvolvimento da Política de 

Assentamento. Hoje já temos quase um milhão de hectares ofertados e o INCRA não tem 
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condições, operacionalmente, de fazer em um tempo breve essas avaliações. Por outro lado, 

temos uma expectativa de recebimento e, como desdobramento disso, a implantação e efetivação 

da Política de Assentamento empreendida pelo Governo.  

  Percebo que é possível - como diz a Dra. Albamaria - um comprometimento maior, 

por parte dos ministérios setoriais, com todos tendo possibilidade de participar da Política de 

Assistência Social. Há um projeto que o INCRA está desenvolvendo de reestruturação do setor 

canavieiro, na Zona da Mata no Estado de Pernambuco, onde os próprios usineiros têm intenção 

de dar as terras. O financiamento dessa política é diferenciado, porque trabalhamos com créditos 

que a União tem junto ao setor, tornando-se uma alternativa para o financiamento de uma política 

social e assistencial, o que é possível. Friso que desenvolver e implantar a política de Assistência 

Social partindo, por exemplo, desse pressuposto, pode ser a saída para implementação dessa 

política.  

  É o que tinha a observar. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Eduardo. 

 

  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Em primeiro lugar, a publicação da NOB é 

um grande avanço que tivemos e temos que considerar isso como um ponto muito positivo. Hoje 

temos um documento publicado, que está à disposição, sobre um processo de discussão. 

Concordo, Prof. Mulatinho, Dra. Albamaria, que poderíamos estar criando um grupo 

representativo de discussão de detalhes do que está publicado. Fico muito preocupado com a 

operacionalização.  

  Eu, que estou na ponta e sou responsável por isso, tenho indagações e dúvidas no 

processo de operacionalização, que me trazem grandes angústias. Na qualidade de Secretário de 

Estado, enquanto Fórum de Secretários e membro do Conselho Nacional de Assistência Social, 

não quero ser responsável por estar decidindo uma questão que mexerá em todo uma 

sistemática. Amanhã, seremos responsabilizados por  processos que, às vezes, não 

conseguiremos mais reverter ou buscar compensações. 
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  Um dos pontos me preocupa muito, e concordo em gênero e número com o que 

você apresentou, Albamaria - sabemos do seu compromisso com essas questões. Entretanto, 

não consigo perceber se esse tipo de encaminhamento seria uma articulação concreta das 

políticas setoriais no âmbito do Governo federal. Precisamos disso a nível de protocolo. É muito 

complicado trabalharmos na descentralização, pensando que ela se dará a nível de município e 

Estado, se não temos isso a nível de diretrizes federais. A própria LDB está mostrando isso: está 

toda normatizada, muito clara e definida, com conceitos, até com financiamentos já definidos a 

nível de esferas, mas se vê a problemática que está suscitando em todos os municípios. 

  Na condição de Secretário de Estado, vejo que não podemos adiar muito, pois 

temos que entrar em janeiro já com uma definição,  senão haverá um comprometimento dos 

programas existentes. Se eu mudar no meio do ano que vem o que se refere às normativas, 

teremos repercussão no usuário, que deixará de ser atendido. Então, seria muito positivo se 

começássemos o próximo ano com uma definição clara dos caminhos. Talvez haja tempo hábil, 

desde que tenhamos um grupo de trabalho permanente e persistente para destrinchar tópico a 

tópico e, a partir daí, sairmos para capacitação a nível de Estado.  

  Naquele dia, Mulatinho, eu propus até para a Secretária, mas ela não concordou, 

que definíssemos um protocolo nosso, de Governo Federal e Estado, para que pudéssemos estar 

definindo esses desdobramentos e ver os compromissos de cada esfera em relação a cada um 

desses desdobramentos. Precisamos definir, por exemplo, o que o Estado de Minas Gerais fará, 

em que  prazo, qual a responsabilidade do Estado de fazer cumprir o que está aí definido, qual é 

a responsabilidade da União. É preciso que haja esta sistematização do trabalho.  

  A Albamaria também salientou com muita ênfase esse processo, mas sem a 

retirada do instrumento convenial e a garantia disso, mexer no que existe de estadualização, para 

mim é um complicador para a União. Ter um controle e o acompanhamento de prestação de 

contas de 5.000 e tantos municípios - ou mesmo que sejam mil e poucos municípios -, sem a 

mudança do instrumento convenial, é mexer num vespeiro, pois amanhã poderemos não ter o 

controle desses recursos. 
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  Aquela palavra do Gilson é que me preocupa: quando os municípios vêem 

dinheiro, acham que tudo é lindo e maravilhoso. Agora, ver dinheiro na carência em que estão os 

municípios hoje, não significa aplicar esses recursos no que desejamos.  

  Com isso, amanhã teremos um problema a resolver, pela redução de recursos na 

área da assistência. Às vezes, até reforçando o modelo antigo, o que não queremos. Para esta 

portaria ser colocada em prática, é necessário que tenhamos a garantia de que esse instrumento 

convenial foi ultrapassado em termos legais. Isso nos facilitaria muito caminhar, senão não 

caminharemos de forma alguma. 

  A fala da Fátima foi muito interessante no sentido de estarmos evoluindo um pouco 

na questão do controle social da aplicação de recursos. Não sou tão otimista a ponto de dizer que 

os Conselhos Municipais vão conseguir ter esse controle social. Precisamos ter mecanismos para 

que isso aconteça, como a comissão tripartite, talvez, a definição de políticas a nível de Estado, o  

acompanhamento desse processo, onde a discussão seja mais ampla, haja pressão dos 

municípios para que se dê dessa forma. Na Saúde, isso acontece muito, com os gestores 

municipais tendo como referência, em algumas definições, a comissão tripartite. 

  Outro ponto fundamental é colocarmos isso em prática com a definição de critérios 

de partilha pelos Estados e Conselhos Estaduais. É uma condição sine qua non que o Estado 

defina os critérios de partilha, para que eles consigam colocar em prática.  Essa é a única forma 

de haver um controle dos recursos e dos repasses federais a municípios: estabelecer um princípio 

de eqüidade básico ou normativo, principalmente no que se refere a emendas parlamentares.  O 

critério de partilha dá segurança ao Governo Federal de saber se está aplicando de forma muito 

mais adequada os recursos. O critério de partilha tem que estar atrelado no documento,  no meu 

entendimento. 

  Há algumas coisas que eu gostaria de aprofundar em grupo de trabalho, com 

representatividade do Conselho, dos gestores municipais, dos fóruns de Secretários. Ficarmos 

dois ou três dias em um lugar distante, longe de outras questões, e estudar ponto a ponto o 

documento, para verificar as diversas variáveis para enriquecer o documento.  

  Essa é a minha contribuição. 

 



 

 28 de 232 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Houve a proposta de que não fôssemos muito 

repetitivos mas, como estamos em considerações gerais, não há como fugir muito disso. Há - ou 

havia - uma expectativa muito grande com relação à NOB porque, como todos nós sabemos, é 

ela que irá dar concretude à descentralização e efetivação da política. 

  Toda discurso de definição conceitual que temos, a partir da NOB veremos na 

prática, concretizada. Foi muito importante a SAS ter elaborado essa proposta da NOB, porque 

agora se vislumbra a direção, o que é importante para as pessoas se posicionarem. Estando, no 

documento, explicitada a direção da descentralização, podemos construir o consenso. Então, a 

primeira questão a ser discutida é qual a direção da descentralização, e se a NOB indica a que 

todos estão concebendo como a que efetivará o processo descentralizado e participativo.  

  Concordo com os que me antecederam  que, por estar dando direções e 

levantando questões com conteúdo mais conceitual e por ser uma norma operacional, ela precisa 

sofrer maior detalhamento. Se não descermos a detalhes, poderemos ter conceitos diferentes. 

Darei alguns exemplos de dúvidas que eu teria: no item “gestão municipal”, consta que o “pleito 

municipal estiver compatibilizado com o plano estadual”. O que é pleito municipal? Não sei, pois o 

termo gera dúvidas. O que é compatibilizar? Para mim, compatibilizar tem três concepções. 

Portanto, o conceito “compatibilizar” precisa estar claro. Estou citando exemplos que, quando 

formos definir procedimentos, ficarão claros. 

  A iniciativa de definir conceitos é importante e necessária para podermos trabalhar. 

Vamos detalhar a direção, pois é o detalhamento que dará concretude ao processo. Realmente 

não dá para um número grande de pessoas sentar para pensar a operacionalização, mas é 

importante a representatividade e que haja um grupo com vários segmentos envolvidos para estar 

pensando a respeito. A proposta de um GT para análise e detalhamento da Norma é 

fundamental, pois com esse detalhamento as pessoas terão mais clareza se esses instrumentos 

estão dando as respostas. Com certeza, por mais que esse grupo se esforce para detalhar, 

muitas questões ainda estarão descobertas porque, na hora da sua operacionalização, outras 

questões serão levantadas.  
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  Sabemos que essa é uma primeira NOB e certamente haverá outras que 

aperfeiçoarão o processo. Mas, com certeza, não será possível a sua implementação em janeiro, 

da maneira como está. Ela precisa ser mais detalhada, para não se correr o risco de não se 

efetivar em virtude de as pessoas não saberem nem como começar e qual o procedimento 

adotar. Então, ela fica posta, mas na prática não é executada, porque tem princípios e conceitos 

muito importantes que precisam ser pensados como se efetivam na prática e como devem ser 

operacionalizados. A definição de procedimentos é fundamental para entender a direção da NOB 

e para instrumentalizar Estados e municípios para a descentralização. 

  Outra coisa que deve ser reforçada é a que diz respeito ao prazo. A proposta do 

GT implica também uma ampliação do prazo. Concordo que estamos ansiando pela 

descentralização, mas dificilmente teremos todas as condições necessárias e fundamentais para 

começar a descentralização. Precisou-se e precisa-se de que ela seja efetivada, mas o plano 

ideal não vai existir. O processo de descentralização se aperfeiçoa por meio do experimentar, do 

fazer e não é preciso haver condição ideal para começar. Mas, por outro lado, não podemos ser 

levianos e começar sem instrumentos que dêem a direção. Trabalhar com a perspectiva de um 

prazo maior é importante para dar condições de as pessoas se apropriarem do documento e de 

os Conselhos Estaduais e municipais discutirem mais, oferecendo subsídios para o GT.  

            Estamos num contexto muito complicado, com vários Estados envolvidos nas 

conferências estaduais e na Nacional. A própria Conferência pode trazer alguns pontos que 

podem contribuir. Trinta dias pode ser o prazo para que a tão esperada NOB possa dar 

segurança para que os municípios e Estados realizarem a descentralização. 

  Para concluir, a gestão tripartite é fundamental. Conselho é um instrumento de 

controle social e de caráter público da política, de transparência e de contribuição e participação. 

A gestão tripartite é um outro instrumento, mas um não substitui o outro, cada qual com sua 

própria função, um não sendo mais importante que o outro. A gestão tripartite fortalece os órgãos 

governamentais e cobre a total necessidade de uma relação entre as três esferas de Governo. A 

LOAS divide as funções entre essas esferas, e a assistência só ocorre se as três esferas 

estiverem articuladas, sendo a gestão tripartite muito importante para que isso ocorra. Ela tem um 

papel importante, e o conselho tem outro, porque tem a participação da sociedade civil, também 
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essencial, para os usuários e outros sujeitos envolvidos na questão da assistência. Um não 

substitui o outro. Falamos em fortalecimento de conselhos - é importante fortalecê-los -, mas isso 

somente ocorrerá se eles tiverem a informação e acesso a ela, bem como ter o seu caráter 

deliberativo reconhecido o tempo inteiro. Isso que é fortalecer o conselho. Conselho que não tem 

a informação, não discute as questões vinculadas à Assistência Social - e por isso a NOB tem 

que ter um tempo maior para discussão -, não tem reconhecido  seu caráter deliberativo, seu 

fortalecimento não ocorre. 

  Queria reforçar o que foi colocado: um tempo maior para esse GT; a gestão 

tripartite e a necessidade do envolvimentos dos conselhos municipais e estaduais na discussão 

do NOB. Por isso o tempo é importante para esse processo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Cristina. 

 

  CRISTINA MARIA SÍLVIA ALBUQUERQUE - Tentarei ser objetiva. Como vocês já 

sabem, vim da área da Saúde. Lá trabalhei desde a ponta, passei pelos Estados, pelos conselhos 

e pela comissão tripartite. Então, quando eu vim para área da Assistência Social, eu me assustei 

um pouco por se estar discutindo a descentralização sem instrumento. Durante todo esse ano, 

apesar de eu não participar do fórum, isso me incomodava muito: estamos tentando avançar sem 

um instrumento norteador do processo de descentralização.  

  É muito importante que tenhamos em janeiro um instrumento aprovado porque, 

administrativamente, em termos orçamentários e de operacionalização, tem que se começar o 

ano ou da forma convencional que vem sendo feita ou por meio desse novo instrumento 

norteador. Fica complicado não se ter esse instrumento discutido e aprovado, em novembro ou 

janeiro, para se implantar e desencadear esse processo. Ele ficará extremamente comprometido, 

comprometendo em mais um ano o processo de descentralização. Essa é a minha impressão.  

  Com relação a esse instrumento que está posto em discussão, ele deve ser enxuto 

e norteador. Por quê? A NOB-SUS nº 93 - na minha opinião, não; na pele - desceu a 

detalhamentos que, na verdade, durante o processo, em vez de ser um apoio e uma ajuda, 

dificultou e amarrou. Ao longo do processo da municipalização da NOB, em virtude dos detalhes, 
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surgiram vários impedimentos. Para se alterar essa questão, a NOB teria que ser mudada, seria 

preciso mexer nela como um todo. Já na nova NOB, tentou-se não descer a detalhamentos, 

porque é durante o processo, no ato de experimentar, que se reconduz, se reavalia. Para mim, 

pelo fato de experimentar na Saúde a descentralização, isso é antigo. Na área da Assistência 

Social, estamos em um processo absolutamente novo. Na minha percepção, esse teria que ser 

realmente um documento enxuto.  

  Ao mesmo tempo, tenho que concordar  com os Conselheiros Eduardo e Patrícia 

que ficaram algumas dúvidas nesse documento com relação à operacionalização em si. Na minha 

percepção, como isso poderia ser reencaminhado? Primeiro, a essência desse instrumento já foi 

posta em discussão, apesar de ser um bom documento, que pode ser melhorado. Mas o 

importante é que agora temos um instrumento. Como fazer o detalhamento? Para não 

comprometer uma primeira NOB, e que é um fato importante na área da Assistência Social, esse 

Grupo de Trabalho faria o detalhamento operacional, que é absolutamente necessário. Só que tal 

detalhamento poderia vir não de um documento norteador do processo de descentralização, mas 

por intermédio de um outro tipo de instrumento, como existiu na área da Saúde, na forma de 

instrução normativa. Aí sim, teríamos o detalhamento da operacionalização, que é extrema e 

eminentemente executivo, não se tratando de política de descentralização, pois é um instrumento 

de gestores, de quem vai executá-lo.  

  Na minha opinião, isso não deveria estar contemplado em um documento 

norteador de política de descentralização, teria que vir por meio de grupos de trabalho que 

pudessem contemplar em instrução normativa, por exemplo, como se detalhar esse documento, 

esclarecer o fluxo e descer a esse detalhamento, porque o detalhe de operacionalização é de 

competência e de interesse absoluto dos gestores. Não tenho a menor dúvida, porque aqui 

consta: faça-se a descentralização. Se existe algum detalhamento, isso tocará em quem está 

executando, ou seja, os gestores. 

  Na minha opinião, a NOB deveria ser um documento enxuto. Agora, precisa desse 

detalhamento, que não está contemplado nela. A instrução normativa, ou seja o que for, pode ser 

modificada em um grupo de trabalho. 
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  Para terminar, quero deixar claro o seguinte: essa semana eu estive em uma 

reunião no MEC, discutindo educação infantil. No grupo de trabalho, eles discutiam a qualidade 

da creche, com os padrões mínimos de funcionamento, segundo a nova concepção de não ser 

mais um depósito e, sim,  como uma proposta pedagógica — desde a creche até a pré-escola. 

Como na área de Saúde e em outras áreas, temos que acabar com essa coisa de fazer muita 

improvisação; temos que ter padrões mínimos de funcionamento, como uma lógica de qualidade 

que deve ser perseguida. Não que sejamos “Poliana” dizendo que, tendo esse instrumento, tudo 

ficará perfeito. Temos que perseguir um padrão de qualidade e, por isso, não entendo isso como 

uma tutela. É necessário o raciocínio e o pé no chão, mas temos que estabelecer um padrão 

mínimo de funcionamento dos serviços sociais. Não há como fugir disso, até porque é necessário 

estarmos avançando nessa parte. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 

 

  ANA LÍGIA GOMES - Em função do encaminhamento das discussões, não é 

possível detalhar. Todos os Conselheiros fizeram intervenções de ordem geral, em virtude do 

tempo, e eu também farei o mesmo. A Patrícia até citou alguns exemplos para falar muito mais da 

explicitação de determinadas questões.  

          Não é necessário reiterar a oportunidade e a propriedade do documento. Considero 

interessante a proposta de um grupo - sem querer com essa proposta estender o tempo - para 

analisar algumas questões. Há experiências diversas, como a da SAS, a dos gestores estaduais, 

dos gestores municipais, a dos Conselheiros do CNAS, e estamos em um momento privilegiado, 

porque ouvimos muito no País inteiro e temos conhecimento suficiente para aperfeiçoar da melhor 

maneira possível esse documento tão importante e esperado.  

  Outra questão relevante é que de fato é muito difícil trabalhar uma NOB sem ter 

política. A NOB trabalharia determinados conceitos, porque a lei tem determinadas questões 

ainda não resolvidas, que deveriam ser melhor explicitadas e, talvez, o melhor lugar para isso 

fosse a Política, que daria essa direção. Nesse caso, ficaria a NOB em outro nível operacional. 

Penso que, agora, com a perspectiva de o Elizeu estar discutindo esse assunto amanhã, 
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poderemos reconstruir de forma um pouco melhor esse caminho a nível de compreensão. Temos 

uma preocupação muito grande - deve também ser da SAS naturalmente - de que toda e 

qualquer regulamentação da LOAS hoje tem tido a tendência de restringi-la. É vergonhoso que 

uma lei seja um conjunto de princípios belíssimos, interessantíssimos, mas sua tradução concreta 

seja ínfima. A nossa preocupação é que sempre tenhamos isso em mente na hora de 

regulamentar, para que não contribuamos ainda mais para esse fosso enorme entre a vontade 

constitucional e o que a LOAS é na prática. Essa articulação também deve ser uma preocupação. 

Nesse sentido, o instrumento convenial não ajuda em nada, somente coloca uma prática. Para 

assumir as competências de cada gestor, o instrumento convenial somente reforça o que não 

queremos. Além do instrumento convenial, que não contribui, reforça a questão de que os 

municípios fazem o plano para a SAS financiar. 

  Mas não é essa a compreensão real do plano. O plano vira um instrumento para se 

fazer convênios. A compreensão do que seja um plano, de fato, um planejamento de ações com 

base numa demanda real e na responsabilidade das três esferas, acaba de novo reforçando essa 

história. Temos visto isso e não se trata propriamente um problema do documento e, sim, do 

instrumento convenial que se tem aí. Estou reforçando, pois se trata de uma questão unânime 

entre nós, e mostrando determinadas tendências de tradução da lei que não é nada dos princípios 

colocados por ela. 

  É possível encontrar um equilíbrio na questão do detalhamento, contemplando as 

preocupações enfatizadas pela Cristina e pelo Eduardo. De fato, é importante algumas 

explicitações no momento em que muitas coisas precisam ser resolvidas, até via capacitação. 

Mas, como ainda não temos condição, muitas coisas precisam ser explicitadas. Há pessoas 

estudando o que de fato é benefício e programa, por não estar absolutamente claro o que são 

isso. A lei define, mas não clareia. Apesar de ser uma área que tanto precisa de capacitação, 

sempre que pudermos explicitar determinadas questões levantadas, é fundamental para que as 

pessoas compreendam. 

  De maneira geral, era o que eu tinha a dizer. Gostaria de reforçar as propostas 

feitas, relativas ao tempo e ao grupo. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Célio. 

 

  CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sem repetir, somente me filio às preocupações 

anteriores, pois é praticamente impossível discutirmos a NOB sem estar partindo da discussão da 

Política Nacional. Entretanto, mesmo com essa proposta já publicada no Diário Oficial, mas sem a 

validação pelo CNAS, em diversos lugares em que consegui estar discutindo a implantação do 

sistema descentralizado, a preocupação dos Estados e municípios é bem mais direta do que a 

que a NOB apresenta, na medida em que ela detalhou alguns aspectos bastante específicos. 

Aliás, é muito complexo o documento e a maioria das pessoas não consegue entendê-lo, pois são 

inúmeros os detalhes. Essas pessoas me faziam perguntas de maneira muito direta e precisa. 

Assim, tem sabedoria essa direção que deveríamos adotar para o documento. Qual é a 

autonomia do município e do Estado? Qual é o âmbito de decisão que os municípios e a União 

terão? Esse temor deles, tão direto, claro que está contido na medida em que definimos as 

atribuições de cada um, mas é preciso uma leitura supercruzada, ponto a ponto, para se chegar à 

conclusão, por exemplo, de que há aqui determinados aspectos com tutela muito grande por 

parte da União em relação aos Estados, bem como a dos Estados em relação aos municípios, na 

medida em que fica previsto - como os outros já mencionaram - o instrumento do convênio.  

  Portanto, é fundamental que esse documento comporte essas explicitações mais 

diretas e precisas do âmbito de decisão de cada esfera. Isso, obviamente, terá que ser uma 

discussão mais aprofundada no documento da Política, para que a operacionalização consiga 

fazer isso.  

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Marlova. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Além das observações de caráter geral, feitas 

pelos Conselheiros que me antecederam, registro dois aspectos. O primeiro já o fiz de público, 

junto com a Conselheira Fátima, na Conferência Estadual de Goiás, que é registrar a estranheza 

de que o CNAS tenha sido surpreendido com a publicação da NOB, tendo sido informado de 

público - tanto a Fátima como eu ficamos sabendo lá, em um espaço público, que a NOB estava 



 

 35 de 232 

publicado em Diário Oficial. E, nesse sentido, especialmente a representação dos municípios - 

acredito que a dos Estados também - deve ter ficado duplamente surpresa, pois havia sido 

acordado com a Secretaria Nacional de Assistência Social que encaminharíamos negociações 

sobre a NOB. Inclusive, a representação provisória do COGEMAS, que é o Conselho de Gestores 

Municipais de Assistência Social, chegou a se reunir - acredito - com o Prof. Mulatinho, estando 

previsto que se reuniria com a própria Secretária para uma discussão aprofundada da NOB. 

Entendo que o CNAS não possa fazer uma discussão, nesse momento da reunião, detalhada 

como o assunto exigiria. O que a representação dos municípios fez foi distribuir, por meio do 

COGEMAS, para essa comissão provisória, a NOB e estamos fazendo sugestões, que serão 

encaminhadas por escrito enquanto representação dos municípios. 

  No entanto, entendo que a participação do CNAS nesse processo é diferenciada, 

porque somos o órgão deliberativo desse sistema.  A cada vez que isso acontece, chamamos a 

atenção aqui. Volto a insistir que acho estranho que nós, órgão deliberativo desse sistema, 

tenhamos tomado conhecimento da NOB pelo Diário Oficial. O CNAS tinha que ser informado 

com antecedência que isso estava sendo encaminhado para o Diário Oficial e  teria de se 

manifestar sobre esse assunto. O prazo de trinta dias para o oferecimento de sugestões,  que 

cabe ou está facultado às partes interessadas, no meu entendimento, não se aplica ao CNAS.  

  O CNAS não é uma parte interessada em relação à NOB, é sim o órgão 

deliberativo do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social. Parte interessada 

são os Estados, os municípios, as organizações e as entidades de Assistência Social. Enfatizo 

que o CNAS não é parte interessada, é o órgão deliberativo do sistema. Para nós, os trinta dias 

não cabem. Não sei se esse entendimento é somente meu ou se meus colegas do Conselho 

partilham dele, mas entendo que, à medida que a NOB prevê um sistema descentralizado e 

participativo - inclusive resguardando o papel dos conselhos ao definir conceitualmente a 

importância da democracia participativa -, não o pratica ao fazer com que o CNAS tome 

conhecimento da NOB pelo Diário Oficial. Essa é a primeira coisa que destaco e acho que, mais 

uma vez, o CNAS foi desrespeitado. Essa é a décima primeira reunião do ano, e, se formos 

observar, veremos que sistematicamente existe um desrespeito ao órgão deliberativo do sistema. 
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  O segundo aspecto que destaco é de ordem prática, mas diz respeito ao 

entendimento que terá de ser tomado pela SAS com os Estados e municípios quanto aos níveis 

de gestão. Não sei se o Eduardo já se manifestou sobre, porque infelizmente não ouvi todas as 

falas em relação à NOB. Entendo que nos níveis de gestão existem alguns problemas de 

compatibilização, do que é gestão estadual com a municipal. E a SAS não pode se reservar o 

papel de ser o árbitro do processo. Como cada Estado vivencia uma situação diferenciada e cada 

município também, e não temos, no nível estadual e municipal, a garantia de que o sistema 

descentralizado e participativo esteja efetivamente funcionando, a NOB tem que prever algum 

momento de compatibilização entre o que está sendo chamado de gestão municipal e gestão 

estadual. Proponho que o FONSEAS e a comissão provisória do COGEMAS possam se reunir 

para apresentar uma proposta, talvez até conjunta, para a SAS, para facilitar isso.  

  Por fim, gostaria fazer uma pergunta - não se sei se será o Professor Mulatinho a 

responder: o que a SAS está pensando em fazer se o CNAS não aprovar a NOB? Entendo que, 

apesar de estar publicada, depende de prévia aprovação do CNAS. Então, temos um problema 

de grave e sério descumprimento da lei e queria saber se a Secretaria pensou no que fazer em 

relação a isso.  

  Obrigada. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como a Conselheira Marlova não esteve no 

início das exposições, não tomou conhecimento das propostas encaminhadas à Mesa a respeito 

de como dar seqüência a essa questão de exame da NOB, prazos etc. Temos duas propostas: 

uma de caráter geral - em torno da qual parece que houve um certo consenso, anteriormente à 

sua chegada -, de criação de um GT para analisar a NOB, e discutiremos a sua composição e 

como fazer. De certa forma, isso está contemplado em sua fala, quando fala em FONSEAS e 

COGEMAS para participarem. Acho que você também está pensando em algo para participar. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Esclareço que o que estou pensando em relação 

ao FONSEAS e COGEMAS é em uma instância à parte do CNAS. 
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  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Completando o que a Marlova falou, a 

proposta do trabalho seria extrapolar um pouco a esfera do CNAS, que já está trabalhando com 

os níveis de representatividade... 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com o GT. 

   

  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - ...junto com a SAS, em uma discussão 

para buscarmos a compreensão detalhada de cada questão estabelecida pela NOB, e já 

definirmos conjuntamente pontos os congruentes. Poderíamos ter até trabalhos do FONSEAS, e 

já iríamos para esse grupo de trabalho com algo mais amadurecido. Mas gostaríamos de estar 

trabalhando num grupo mais amplo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa é uma primeira proposta. Sobre ela 

também deveremos nos manifestar. 

  A segunda questão, levantada pela Conselheira Cristina como uma questão 

fundamental para o Governo, é que a NOB já esteja em operação a partir de 1º de janeiro de 

1998. Ela expressa um ponto de vista também apresentado pela Fátima, que é a questão do 

prazo.  

          Até interpretando que o CNAS não seria parte interessada - parte interessada seriam os 

terceiros -, ele pode criar um GT e ter um prazo para produzir contribuições, respeitados alguns 

balizamentos. Evidentemente que isso não pode ser feito sem algum balizamento. O balizamento 

proposto é que, a partir de 1º de janeiro, tenhamos um documento aprovado, que possa ser 

levado adiante para implementação. 

  Isso apresenta uma série de questões para o CNAS, porque a nossa próxima 

reunião é uma Conferência Nacional de Assistência Social. Não temos mais previstas para este 

ano reuniões ordinários. Se for o caso, então, teríamos que fazer reunião extraordinária para 

atender ao posicionamento que o Governo traz aqui por intermédio da Conselheira Cristina. Essa 

é uma hipótese de discussão do problema. 
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  Temos também um outro problema: já são 12 horas, temos o horário de almoço e 

eu tenho um compromisso agora. Trata-se de uma solenidade rápida, da qual deveria participar, 

entre 12h e 12h30m. Em virtude disso, sugiro que ficássemos com esses balizamentos, a menos 

que alguém tenha algo a acrescentar. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu queria resolver com a Cristina a questão 

do prazo, para ver se chegamos a um acordo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, seria conveniente que 

suspendêssemos a reunião para que pudessem ser feitos alguns entendimentos e trocas de 

idéias a respeito de GT, a fim de que pudéssemos, logo no início da tarde, ter algumas definições 

sobre  como constituir o GT e o prazo. 

  Dr. Mulatinho, o senhor gostaria de dizer algo ou gostaria que isso fosse decidido 

imediatamente? 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Pelo menos a questão da nossa palavra. Embora 

haja o problema da presidência, nós estaríamos à disposição para discutir, mas naturalmente 

respeitando o fato de que o Presidente está tendo que se retirar. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu poderia até cancelar essa solenidade, 

mas temos o problema do almoço também. Mas se vocês quiserem, podemos discutir já a 

formação do GT e o prazo. 

 

  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Sr. Presidente, acredito que tenhamos 

condições de resolver isso numa discussão de mais quinze minutos, mesmo que o Presidente 

tenha que se ausentar, a não ser que exista alguma oposição da SAS. 
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  ALBAMARIA ABIGAIL - Sr. Presidente, se fosse possível, gostaríamos de 

responder algumas questões de caráter geral. Se ficassem algumas questões pendentes de 

definição, poderíamos fazê-lo na parte da tarde.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - As questões merecem ser respondidas e 

clareadas. Estou muito preocupado é com a objetividade do nosso encaminhamento. Muito do 

que foi dito aqui, eu sei que a SAS responderá e explicará. Mas eu queria consultar a SAS se o 

encaminhamento de formarmos GT e darmos um prazo, conforme solicitado pelo Governo, 

atende à expectativa da SAS, para que tenhamos uma definição para a questão da NOB, ou há 

alguma outra proposta de votação ou algo que a SAS esteja considerando além do que já foi dito 

aqui na reunião.  

  Tem a palavra o Prof. Mulatinho. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Sr. Presidente, diante da premência do tempo e da 

importância do que vamos definir - embora possamos fazer em tempo relativamente curto -, 

poderíamos aceitar a sugestão da Presidência de retomada dos trabalhos no início da tarde, a fim 

de definir essas questões. Poderemos fazê-lo em um curto espaço de tempo, mas naturalmente 

sem estarmos apressados. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E eu tenho receio de, se discutirmos agora 

sem a oportunidade de troca de idéias, corrermos o risco de continuar sem prazo determinado, o 

que dificulta a composição de algo. 

  Eu pediria, inclusive, ao Conselheiro Eduardo, que fez a proposta do grupo de 

trabalho, que entrasse em contato com a SAS para discutir uma eventual proposta de 

composição desse grupo. Os outros Conselheiros também interessados fariam o mesmo.  

  Quanto à questão do prazo, a única proposta objetiva é a da Conselheira Fátima, 

que é a de entrar em contato com a SAS para discuti-la e estabelecer uma forma de fazer um 

pronunciamento oficial do CNAS. Há também a questão de o Conselho ter que se reunir 
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novamente. Fica muito difícil de resolvermos isso em um ambiente de reunião, sem esses acertos 

necessários entre as partes. 

  Consulto os Conselheiros se poderíamos suspender agora e impreterivelmente 

retornarmos às 14h, já com algumas idéias já discutidas a respeito desse assunto. Seria um 

prazo razoável para que a SAS pudesse fazer algumas consultas, se essa posição atende aos 

interesses do Governo, no caso, ter a NOB aprovada no mais curto espaço de tempo possível. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não estou entendendo. A idéia é que a SAS teria 

que nos responder se aceita participar do GT? 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, a SAS também estaria integrada nisso, 

evidentemente. Nós temos é que tirar um pronunciamento oficial do CNAS, que é a proposta do 

Conselheiro Eduardo sobre o assunto, e há interesse do Governo que isso se faça o quanto 

antes.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Não ficou bem esclarecido. Entendo que esse 

interesse não é só do Governo, mas dos Estados, dos municípios, do CNAS: o quanto antes 

tivermos a NOB, melhor para todos. O que precisa ficar claro é que o CNAS está discutindo a 

NOB em 13 de novembro, e tem Conferência de 8 a 12 de dezembro. Então, temos um problema 

de prazo. 

 

  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Marlova, nessa discussão, o ponto mais 

importante para o Presidente encaminhar é se nós, em termos do Colegiado, achamos importante 

que a NOB seja estabelecida a partir de janeiro. Vamos ter um compromisso para poder estar 

facilitando todo um processo de discussão e negociação para que isso aconteça. 

  Por parte dos Estados, o que eu manifestei é que os Estados desejam ter isso a 

partir de janeiro. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - E os municípios também. 
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  EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA - Nós precisamos porque nós é que 

estamos com a questão a ser desenvolvida, e o usuário será prejudicado se tivermos que mudar 

o andar da carruagem no processo do ano de 1998. Então, é preferível começar no início do ano. 

O que temos que acertar são pontos que precisam ter um melhor entendimento, porque na 

operacionalização há algumas questões que precisam ser discutidas. Esse grupo de trabalho 

seria muito mais para estar esclarecendo e ver se realmente há algo a ser mudado no 

documento.  

  Concordo com a Conselheira de que há muitas questões que podem ser 

respondidas em outros instrumentos, e que talvez tirem dúvidas, não necessariamente tendo que 

mexer na NOB, como está apresentada. O que precisamos estabelecer é um compromisso de 

que todos vamos caminhar juntos para que, em janeiro, tenhamos a NOB como um instrumento 

nosso de orientação e condução do processo. Se acharmos que isso é importante, temos que 

fazê-lo nesse prazo e nesse tempo. Até a Conselheira Fátima colocou, por exemplo, que 15 de 

janeiro talvez seja um prazo interessante, talvez não seja 1º de janeiro, porque não sai dinheiro 

antes de quinze dias. Agora, para os Estados é muito complicado estarmos trabalhando com 

novos instrumentos somente no final de janeiro. É muito importante que em dezembro estejamos 

sabendo como em janeiro vamos nos comportar diante dos programas. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima pediu a palavra. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Conversei com a companheira do Ministério 

e, a partir dessa colocação do Eduardo e pela importância que todos os Conselheiros aqui 

ressaltaram, apesar de ser complicadíssimo - ontem já discutimos isso na Comissão de 

Financiamento - não só pelo problema do prazo, mas principalmente pela parte do financiamento 

(o mais complicado não é a NOB, mas o financiamento, esse seria um prazo irrisório. Mas 

também não podemos prejudicar todo um processo por causa disso. Talvez tenha que haver um 

chamamento para que esse GT  realmente tente resolver o problema até o final de dezembro, 

para que, em janeiro, se comece a aplicação. Já houve precedentes, pois quando da Lei 
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Orgânica da Assistência Social trabalhamos entre Natal e Ano Novo. Então, se houver 

necessidade, não há porque o CNAS não discutir. A minha proposta é que façamos um esforço 

concentrado para resolver o problema até o final de dezembro. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Albamaria. 

   

  ALBAMARIA ABIGAIL - Concordo plenamente com o que o Secretário Eduardo 

colocou: em nenhum momento a SAS desrespeitou o CNAS. Viemos já três vezes aqui - tenho 

todas as minhas falas degravadas em apresentação da NOB. O signatário da NOB é a SAS, é o 

Governo, mas traduz a necessidade do País. É um grande compromisso de enfrentar a miséria 

social com responsabilidade e qualidade. Em nenhum momento, gostaríamos de nos sentir como 

quem passou sobre a aprovação do CNAS, até porque entendemos que se trata de um processo 

eminentemente político, de construção democrática e de compromisso com a sociedade 

brasileira. Entendemos que é preciso urgência e que o trabalho do CNAS, com a função de 

deliberação, não pode de forma algum inviabilizar a gestão pública porque, como o próprio 

Eduardo lembrou, se não tivermos uma posição firme, avançada em todo o processo de 

modernização da gestão em 1º de janeiro, quem estará sendo prejudicado é a população. Não 

seremos nós, os gestores, mas sim a população. Entendo que nós da SAS estamos aptos a 

responder todas as questões colocadas aqui e estamos abertos a todo tipo de sugestão.  

  Concordo que as questões que não estão claras na NOB poderão fazer parte 

desse grupo de trabalho, traduzindo o manual de procedimentos, mas não de alteração da 

essência do documento, porque da essência do documento o signatário é o Brasil e não nós, 

porque foi construído com os Secretários dos Estados, representantes dos municípios, com os 

sindicatos e com entidades sociais. 

  À tarde, gostaríamos de nos deter em todas as resposta. Pena que a Conselheira 

Marlova não estava presente desde o início da reunião, para presenciar toda nossa postura 

profissional, comprometida, democrática com a construção de um processo claro para o nosso 

País. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Estamos cada vez mais constatando que há 

muita coisa a ser discutida. Foram feitos encaminhamentos, precisamos de respostas oficiais dos 

encaminhamentos, claras e objetivas: aceita-se prorrogar mais o prazo de trinta dias? Aceita-se 

criar um grupo de trabalho? O CNAS colocou que é sua competência aprovar este documento. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Quanto a isso, não há dúvida. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Pela fala da Albamaria parece que há dúvidas. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Há dúvidas. Por algumas manifestações, 

observa-se que, mesmo que se possa ter documentos que sejam detalhados, ainda há 

necessidade de detalhar melhor a NOB. A fala da Albamaria já deu outro sentido: já há a NOB e 

teria outro documento para detalhar. Ela está dizendo que não, mas há dúvida. 

  Então, vamos suspender a reunião. À tarde, a Albamaria e o Dr. Mulatinho 

respondem às questões de conteúdo e de encaminhamento, tal como o prazo, o GT, se o CNAS 

realiza reunião extraordinária para aprovar. Com encaminhamentos concretos, nós nos 

posicionamos. Para se chegar a essas decisões, parece que há esclarecimentos e discussões 

para serem feitos. Vamos suspender, porque não é uma discussão simples para ser feita agora, 

mesmo que decidamos que iremos almoçar ou prorrogar por mais uma hora a reunião. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Como a Conselheira Albamaria me citou, queria 

fazer um esclarecimento: o fato de eu ter chegado um pouco mais tarde à reunião não alterará o 

fato de que a NOB estava publicada e que o CNAS não a aprovou. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acredito que nós estejamos de acordo que o 

melhor, no presente momento, é suspender a reunião para fazer os entendimentos necessários 
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para se descobrir a forma de aprovar esse documento, de acordo com o que temos até agora de 

proposta de prazo.  

  Assim sendo, suspendemos a reunião e voltamos às 14h. Gostaria de solicitar ao 

Conselheiro Mulatinho que, nesse intervalo, se encontrasse com as pessoas que, pelo 

andamento das coisas, ficaram comprometidas com essas propostas, a fim de que, na parte da 

tarde, possamos discutirmos e chegar a um entendimento.   

   Está suspensa a reunião. 
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          PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Solicito aos Conselheiros que tomem os seus 

assentos. (Pausa.) 

  Conforme combinamos no horário da manhã, iniciaremos a nossa reunião dando a 

palavra ao Conselheiro Mulatinho para ele passar a palavra à Dra. Abigail, depois de suas 

considerações, a fim de que possamos prosseguir a nossa reunião. 

  Tem a palavra o Prof. Mulatinho. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Passo a palavra à Dra. Albamaria para atender às 

questões levantadas e, ao final, faremos um encaminhamento das sugestões sobre a votação da 

matéria. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Dra. Albamaria. 

   

  ALBAMARIA ABIGAIL - Boa-tarde a todos. Procurarei ser bastante objetiva, porque 

as observações da manhã foram muito significativas e eminentemente oportunas e, sem dúvida 

nenhuma, traduzem o compromisso de todos nós, gestores públicos, representantes de 

sindicatos e das organizações não-governamentais. Entendemos que a nossa maior preocupação 

são os serviços, programas e projetos relativas ao usuário. Reforço algumas colocações feitas 

pelo Secretário Eduardo Barbosa sobre as formas da gestão, principalmente a da gestão 

municipal. Entretanto, volto a enfatizar que o documento representa a necessidade da realidade 

brasileira no momento, estando adequado à conjuntura nacional.  

  Trata-se também de um documento que foi amplamente discutido, tanto com a 

sociedade civil, quanto com os gestores públicos, estaduais e municipais. Concordo plenamente 

com a questão de buscarmos com esse documento aprovado mecanismos e estratégias políticas 

de abolir a administração convenial, o que ocorreria com a aprovação do projeto de lei. 

  Sem esse documento fica muito difícil para os órgãos gestores encaminharem o 

exercício de 1998, praticamente estamos com o nosso tempo limitado, pois estamos em 13 de 

novembro. Por esse motivo, ele é de extrema urgência. Como disse para todos os senhores, ele 

avança eminentemente na modernização da gestão pública e do conceito de descentralização; 
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propõe programas adequados a cada realidade do País, definindo indicadores  sociais e fazendo 

com que cada Estado faça o seu diagnóstico; avança na criação dos instrumentos preconizados 

pelo art. 30 da LOAS, com os conselhos, fundos e planos, sabendo que a Assistência por si só 

não resolverá o problema da miséria e nem da exclusão social do nosso País. Mas com uma 

gestão intergovernamental com parceria junto aos Poderes Judiciário e Legislativo, temos 

condições de mudar o quadro da realidade  presente.  

  Concordo com a Conselheira Patrícia, quando ela diz que o tempo é exíguo e 

precisaríamos de um tempo maior. Mas eu entendo que o tempo que temos é hoje mesmo. As 

contribuições do Conselho foram significativas mas não alteram a essência do documento, 

porque a definição de competência de cada órgão gestor está bastante explicitada no documento, 

tanto a competência da União, quanto a dos Estados e municípios. 

  Concordo com o Secretário Eduardo Barbosa quando ele diz que temos que nos 

preocupar com o usuário. A não-aprovação do documento implicaria permanecer a mesma forma 

de gestão prevista para o exercício de 1997, a estadualização, mas que não atende mais às 

necessidades da população. A Norma sinaliza para a municipalização, mas uma municipalização 

responsável. E para os Estados ela coloca um papel nobre: o de coordenação, de 

assessoramento técnico e, principalmente, supervisão in loco, e fortalecimento dos conselhos. 

Nesse sentido, tanto a Norma quanto a sistemática operacional são bastante modernas e 

flexíveis. Embora ela estabeleça parâmetros para o serviço de atenção à criança e ao 

adolescente, à questão de enfrentamento da pobreza,  busca uma parceria com os Ministérios 

setoriais. Então, ela também avança nesse sentido. 

  Se nós conseguirmos hoje votar a NOB  e termos o grupo de trabalho paritário, 

avançaremos no seguinte sentido: teremos um instrumento aprovado, que nos facilitará mais a 

aprovação do projeto de lei que se encontra hoje no Senado Federal. E isso estamos negociando 

com cada Secretário de Estado em cada Região do País, já trabalhando também a questão da 

capacitação dos Conselhos e preparando os municípios que estão cumprindo o art. 30 da Lei 

Orgânica de Assistência Social. Então, todo o conteúdo desse novo sistema de proteção social 

aqui apresentado, está sendo refletido há um ano e meio, quase dois anos. Portanto, não é 

novidade para nenhum de nós, nem do Poder Executivo nem dos próprios Conselheiros. 
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  A SAS está plenamente aberta para receber todas as sugestões do Conselho, pois 

as anteriores já foram de grande valia. Quanto à sugestão da comissão tripartite, nesse primeiro 

momento, ela não teria ainda condições de ser inserida nesse documento, porque os Conselhos 

Municipais ainda estão em uma fase muito frágil. Não posso falar do Brasil como um todo, mas 

temos dados significativos do estágio de estruturação do sistema descentralizado em cada 

Estado da Federação, que posso mostrar aos senhores. Temos acompanhado isso de perto,  por 

intermédio dos nossos escritórios e das parcerias que temos feito com o FONSEAS e também 

com os Secretários Estaduais de Assistência Social. Contudo, entendemos que os conselhos 

ainda - não digo todos,  mas alguns - estão em fase muito incipiente e precisaríamos realmente 

capacitá-los para que pudéssemos realmente criar a comissão tripartite.  

  Entendemos que a NOB traduz a realidade e a necessidade do País. Quanto às 

sugestões que nos foram dadas, são possíveis mas entendo também que o documento é 

primordial para que consigamos aprimorar o processo para o exercício de 1998. Não teríamos 

mais prazo: ou já aprovamos o documento ou permanecemos com essa estadualização, porque 

os órgãos gestores precisam de tempo hábil para negociar os instrumentos jurídicos com as 

entidades sociais, com os municípios, bem como buscar uma capacitação rápida, do que for 

possível, junto aos conselhos Estaduais e junto aos municípios que assumirão esse novo 

processo. 

  Praticamente era isso que eu gostaria de dizer. Discutimos exaustivamente pela 

manhã e, se o Dr. Heldo ou o Dr. Daniel, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional, 

quiserem complementar, usarão da palavra. Entendo que, como órgãos gestores, temos prazos a 

cumprir. Sobre a crítica feita a nós quanto à sistemática de financiamento, devo dizer que a 

legislação acoplada ao documento é a única que temos condição de citar porque, no momento, o 

que está em vigor são os decretos que estão aí, a N-2 e  N-3, e são elas que regulamentam a 

questão de repasse de recursos. Para implantarmos a gestão municipal, fundo nacional ou fundo 

municipal, ou qualquer tipo de gestão, para ela ser mais ágil, tendo esse instrumento aprovado, 

teríamos uma forma a mais de negociar junto ao Senado a aprovação do nosso projeto de lei.  

  Entendo que o momento político é estratégico; que o documento traduz um avanço 

na área de Assistência Social, porque foi amplamente negociado, inclusive na Câmara Setorial do 
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Governo. Isso significa que avançamos em conseguir discutir um sistema de proteção onde o 

próprio Governo reconhece a política de Assistência Social como uma política pública. E a NOB 

traduz os diferentes estágios da Federação brasileira hoje, ao dar uma ampla abertura para que 

todos se enquadrem, de Norte a Sul, respeitando as peculiaridade de cada Estado ou município. 

  Quando o Conselheiro José Carlos citou alguns padrões na sistemática de 

financiamento, esclareço que tínhamos a obrigação de fazer isso, Conselheiro, porque não 

podemos mais permitir programas pobres para os pobres. Temos que ter o mínimo de qualidade 

na assistência social. E a Norma permite a revisão do cadastro e da rede de Assistência Social, o 

estabelecimento de parceria para alterar indicadores sociais, comprometendo e trabalhando a 

família e a vocação econômica dos municípios. A Assistência Social teria a proteção de inclusão e 

de promoção, o que é um grande avanço da área, pois possibilita não tratar o plano estadual 

como mero negociador de recursos e, sim, coloca o plano estadual como levantamento de 

diagnóstico da realidade, da busca da parceria, de alteração de indicadores de qualidade, 

fazendo com que o prefeito, os Secretários de Estados e os gestores tomem conhecimento, tanto 

da rede pública como da rede privada, do que está no seu âmbito de jurisdição, o que a maioria 

deles hoje desconhece. Avançamos muito nessa questão nesse um ano e meio.  

  Tenho a impressão de que todas as sugestões que nos foram dadas aqui não 

alteram a essência do documento, porque a competência de cada órgão do Poder Executivo está 

definido em lei. Cabe a nós, com competência, traduzirmos essas atribuições no nosso cotidiano 

de trabalho e sabermos estabelecer a aliança política para sensibilizar Congresso e a área 

econômica, enfim, todos os que podem nos auxiliar na condução de um sistema de proteção 

social que a população está a exigir de nós. Entendo que, dessa forma, se conseguíssemos aqui 

- o Professor fará o encaminhamento - aprovar a Norma Operacional em tempo hábil, o grupo de 

trabalho teria uma responsabilidade muito ampla e significativa no sentido de nos ajudar na 

operacionalização do trabalho, para traçarmos os instrumentos jurídicos, os gerenciais e, talvez, 

conseguirmos uma parceria com as universidades e ministérios setoriais, para iniciarmos o ano 

de 1998 com os mecanismos já estabelecidos. Isso seria um avanço tanto do Conselho Nacional 

de Assistência, quanto do FONSEAS, da SAS e do COGEMAS, porque sairíamos com a proposta 
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de um grupo de trabalho que traçaria as estratégias de articulação política e as de articulação 

operacional, tanto no âmbito do Legislativo, quanto do Executivo.  

  Seriam essas as minhas considerações. Passo a palavra ao Dr. Mulatinho. 

  Muito obrigada. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Sr. Presidente, apenas  faço um esclarecimento a 

uma dúvida pertinente, levantada pelo Conselheiro Eduardo Barbosa, no que diz respeito à 

necessidade de termos a viabilidade da aprovação do Projeto de Lei nº 1.775, ao nível da 

Câmara, e agora nº 46, já no Senado, relativo à implementação dessas medidas. Quero informar 

que ontem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto no âmbito do 

Senado e ele seguirá para a Plenário. Por todas as informações e contatos com os senhores 

senadores, acreditamos que não teremos impedimentos em relação a essa aprovação e estamos 

conscientes, a partir da prática do nosso Departamento de Gestão do Fundo de Assistência 

Social, de que precisamos da aprovação desse projeto de lei para efetivamente implementarmos 

o que está explicitado no texto da LOAS. 

  Em nome da Secretaria, e na posição de Conselheiro, ressalto a minha satisfação 

em relação às manifestações em relação ao texto da NOB. A questão que se nos coloca nesse 

momento é a de aceitarmos todas as contribuições que o Conselho queira nos repassar em 

relação à NOB, mas manifestar, por meio de uma proposição efetiva, uma preocupação quanto 

ao tempo de que dispomos, do qual dificilmente teremos condição de abrir mão. E isto, em uma 

palavra, não na base de suposições, mas de uma experiência de dois anos, juntamente com os 

Secretários Estaduais, na gestão desse processo extremamente difícil. Para os senhores terem 

uma idéia, os programas, projetos e serviços da Secretaria abrangem um universo de quatro mil 

municípios e cerca de 14.300 convênios, que estamos gerindo.  

     Não é possível, em tempo exíguo, operacionalizar qualquer medida em favor do público 

usuário, de forma que tenha início  em 1º de janeiro. Daí eu fazer a proposição efetiva, Sr. 

Presidente, de que seja colocada em votação, hoje ainda, o texto da NOB, conforme está 

publicado, pois parece-nos que ele não suscitou nível de oposição por parte desta Plenária. 

Simultaneamente, far-se-ia a constituição do grupo de trabalho - ou seja qual for o nome que o 
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Conselho queira adotar - para nos ajudar na montagem dos aspectos operacionais, tal como 

manual de procedimento, instrução normativa, mas que nos permitam ter essa contribuição por 

parte do Conselho. A proposição é a de que seja um grupo paritário e, se possível, esse Conselho 

considerar a possibilidade da presença de uma representação do COGEMAS, a fim de que, 

dentro do tempo já proposto no documento, possamos ter a legislação hábil que nos permita agir 

em função de prepararmos a operacionalização junto aos municípios e Estados a partir de 1º de 

janeiro.  

  Essa é, portanto, a nossa proposição. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conforme tínhamos visto pela manhã, a 

proposta feita pela SAS é de criação de um grupo de trabalho para contribuir na elaboração dos 

aspectos operacionais da NOB. Mas há também, devida à urgência do tempo, o interesse em que 

a NOB fosse votada pelo Conselho, uma vez que, dentro do exíguo espaço de tempo que temos 

até o início do próximo ano, não seria possível termos um retorno de um trabalho, que fosse hábil 

em tempo, para atender à exigüidade que a SAS coloca. 

  Quanto à votação do documento, em oposição a ela teríamos a outra situação 

discutida pela manhã e acredito que, durante o almoço, a SAS evoluiu para essa posição que 

está nos trazendo nesse momento. Essa posição deve ser colocada no Conselho como sendo a 

posição do Governo sobre a matéria. Nesse sentido, consulto os Srs. Conselheiros sobre a forma 

de encaminhar a apreciação da proposta da SAS. Faríamos algum exame mais detalhado de 

alternativas, de como aprovar esse documento, ou  o Conselho quer se manifestar sobre o 

assunto de alguma outra maneira?  

  Poderíamos ouvir alguns Conselheiros, sabendo que existe a proposta oficial do 

Governo para que votemos a NOB hoje, em razão da exigüidade de prazos, em função da 

dificuldade operacional e de uma série de questões que a SAS nos apresenta. 

  Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

   

  VANDEVALDO NOGUEIRA - Pela manhã, alguns Conselheiros se manifestaram - 

apesar de não tê-lo feito -, mas entendi que ainda estávamos nos posicionando sobre a NOB. 
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Apesar de algumas propostas aparecerem, o CNAS internamente não votou nada, não se 

posicionando sobre as propostas ou os encaminhamentos dos Conselheiros. Até fiquei na dúvida 

se, pela manhã, já havia consenso no CNAS de se criar ou não o  grupo de trabalho, mas não foi 

isso que ocorreu. Houve a manifestação e propostas de Conselheiros que iam na direção de se 

criar um grupo de trabalho COGEMAS-FONSEAS ou de se criar um grupo de trabalho amplo, o 

qual nem ficou clara a sua composição mas que deveria ser representativo, incluindo a SAS; 

outra proposta é que haveria um grupo interno no CNAS, que aprofundasse a leitura da NOB, a 

exemplo do que houve quando da discussão da primeira versão da NOB. 

  Quase todos se manifestaram sobre os tempos. Eu diria um tempo necessário para 

o aprofundamento -  e aí houve um relativo consenso entre as várias manifestações sobre a 

importância de maior espaço de tempo para isso -, pois os trinta dias concedidos eram muito 

poucos, já que o Conselho tinha uma única reunião nesse meio tempo; o outro tempo citado foi o 

relativo ao início da operacionalização da NOB, ou seja, fazer valer a NOB, chegando a marcar-se 

uma data para isso: janeiro. Existe um certo consenso de que ela possa ser iniciada no ano que 

vem, mas nem para esse certo consenso houve um encaminhamento para votação. 

  Entendo, assim, que o CNAS não se posicionou sobre nenhuma das propostas. 

Até indagava aos outros Conselheiros sobre a situação da SAS: no momento em que 

perguntamos à SAS se concorda sobre o grupo, imagino que a SAS também tem que se 

encontrar, valorizar essa proposta e trazer uma resposta. Veio a resposta na seguinte forma: 

aprova-se a NOB e cria-se esse grupo posteriormente. Acho que tudo está em discussão ainda, 

não existe consenso sobre nada. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Farão uso da palavra os Conselheiros José 

Carlos, Patrícia e Cristina. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Dr. Mulatinho, hoje pela manhã o que tivemos 

foi apenas um preâmbulo de uma discussão, que deve ser mais aprofundada. Há uma questão de 

responsabilidade, porque vemos a SAS como uma das estruturas mais responsáveis, que mostra 

a sua cara, sua política e a que veio e isso é muito sério. Mas há relações contraditórias com os 
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prestadores de serviços, com a população, conosco, que temos a representatividade popular. E 

hoje de manhã cedo estivemos apenas tecendo alguns comentários muito a respeito da filosofia 

que gera toda essa questão.  

  Não podemos nos esquecer que há questões operacionais muito sérias e devemos 

examiná-las. Partir para a resolução desses contraditórios em uma discussão de menos de duas 

horas - porque não discutimos sequer meia hora a respeito desse formato final -, pode até ser a 

posição definitiva de vocês. Contudo, levar a discussão talvez para um impasse não levará a 

nada. Se pudéssemos ver inclusive a possibilidade de termos algumas reuniões extraordinárias 

do Conselho até o final do ano para que permitisse a todos nós termos uma visão a respeito 

disso, que tivesse um grupo de trabalho composto por todas as forças representativas, sairíamos 

lucrando muito mais do que se fôssemos resolver esse contraditório na votação, sem termos 

conversado menos de uma hora a respeito da questão. 

  Quanto à parte operacional, tenho uma série de dúvidas. Pode ser até por uma 

questão de ignorância pessoal minha, mas a federação que represento como um todo ainda tem 

muitas dúvidas. O documento é muito denso e não tivemos tempo de fazermos uma análise 

crítica com relação a isso. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Também reforço que realmente não houve 

proposta de alteração da essência da NOB, porque o Conselho ainda não a discutia. Até então, o 

que discutimos foram os aspectos gerais da NOB e apresentamos propostas para uma discussão 

mais profunda. Analisamos mais encaminhamentos do que a essência. De fato, não houve 

proposta de essência, porque não entramos na essência, por  ainda não nos dispormos para 

tanto. Esse é o meu primeiro registro. Pode até ser que, ao Conselho fazer a discussão, ele não 

tenha propostas de essência. Mas as propostas não foram feitas não porque o CNAS não tenha 

questões de essência mas, sim, porque não se discutiu isso. 

  Ele não o fez ainda porque apenas em 17 de outubro foi entregue ao CNAS. 

Realmente, houve uma primeira versão em 1996, mas as discussões da segunda foram 
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apresentadas verbalmente pela SAS e não com documentos formais que pudéssemos analisar. 

Ouvimos qual era a concepção, mas não estávamos com o documento formalizado para nos 

posicionarmos. 

  Um outro aspecto é que tivemos conhecimento dessa NOB junto com todo o 

público envolvido, e não somos qualquer público, somos o órgão deliberativo da política de 

assistência e a NOB é um instrumento da política de assistência. Temos que ter um tempo para 

exercer a nossa função. 

  A própria portaria ainda diz que há um prazo de trinta dias para que as partes 

interessadas se posicionem. Então, esse tempo não foi nem esgotado. Como o CNAS vai se 

posicionar sobre um documento ao qual está sendo oferecido trinta dias para que as pessoas se 

posicionem? Nesses trinta dias podem aparecer sugestões que alterem a NOB ou, senão, o 

documento é contraditório, porque se ele estiver aberto por trinta dias para receber alterações, ele 

não pode ser aprovado pelo CNAS. Seria uma irresponsabilidade do CNAS aprovar um 

instrumento que ainda está  em discussão pelas partes interessadas. 

  Então, nem que o CNAS se decidisse por aprovar, ele não pode fazer isso, pois 

essa aprovação da NOB pode ser questionada por qualquer um, porque está em fase de 

discussão pela sociedade. Se as minhas contas não estiverem erradas, o documento ainda tem 

dez dias para receber sugestões. Entendo, também, que o CNAS teria que ter, além desses dez 

dias que está facultado às partes, mais alguns dias para poder discutir, uma vez vindas as 

sugestões. Estando aberto às sugestões, qual é o próximo passo? Se está aberto às sugestões, a 

SAS receberá sugestões do FONSEAS, COGEMAS, Conselhos municipais e estaduais, e 

entidades até o dia 22 de novembro. Após esse prazo, a SAS analisaria as sugestões recebidas 

para decidir as que ela acataria ou não. Uma vez acatadas as sugestões, tem-se o documento 

final da NOB. Este documento final é que é apresentado ao CNAS para aprovação, porque o que 

nos está sendo apresentado é uma versão da NOB, que está aberta por trinta dias para sofrer 

alterações, a menos que a SAS não vá acatar nenhuma das sugestões que vierem nesses trinta 

dias. Não sabemos, mas podem vir sugestões que a SAS não queira acatar ou sugestões que ela 

queira receber, o que alterará essa versão da NOB aqui. Dessa forma, o CNAS não pode se 

posicionar sobre um documento que ainda não está fechado.  
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  Em termos de encaminhamento, o CNAS não pode votar, porque esse documento 

está divulgado publicamente e com prazo público de apresentação de sugestões. Portanto, temos 

que aguardar o esgotamento do prazo que se dará em 23 de novembro. Após esse prazo, a SAS 

apresenta, acatando ou não as diversas sugestões que foram apresentadas, o seu documento 

final, que pode ser exatamente este, sem que se acate nenhuma das decisões, ou outro 

acrescido de sugestões. Aí poderemos até realizar reuniões extraordinário, porque o CNAS 

precisa se posicionar para votar. O CNAS não quer, de maneira alguma, dificultar o processo de 

descentralização. Contudo, da mesma forma que há prazos para a negociação acontecer e há 

prazos que nos estão sendo cobrados, em cima da hora - porque só ouvimos falarem em “vocês 

têm que aprovar urgentemente porque não há tempo”. Entretanto, por sermos o órgão 

deliberativo e termos responsabilidade, qualquer documento tem que chegar com antecedência 

para o CNAS. Está ocorrendo de um documento chegar em cima da hora e dizerem que 

remeteram o documento, só que não se têm tempo para discutir. Se era premente, o documento 

teria que ser mandado com mais antecedência para o CNAS.  

  A minha proposta é essa: que se aguarde o tempo que foi dado para as 

organizações se manifestarem - mais dez dias. Após esse prazo, a SAS, em um, dois ou três 

dias, fará o documento final, acatando ou não as sugestões e avaliando a sua capacidade de 

organizar o documento. Remete-o ao CNAS e o CNAS já define uma reunião extraordinária para 

se posicionar. Faremos um grupo de trabalho interno, com um esforço concentrado de um ou dois 

dias para análise da NOB e, no dia seguinte, faríamos uma reunião extraordinária do CNAS para 

votar. 

  Temos que deixar bem claro que queremos votar, sabemos que não podemos 

atrasar o processo, mas não podemos interromper o processo de recebimento de sugestões que 

é público. 

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - As ponderações feitas pela Patrícia são 

extremamente importantes, e creio que a SAS deverá rediscutir o seu posicionamento frente às 
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questões que levantou. A principal questão é que, ao aprovarmos esse documento hoje, 

realmente estaremos passando um atestado de irresponsabilidade ao Conselho, que seria a 

aprovação de um documento que não foi aprofundado por nós. Isso abrirá um grande precedente 

e, de repente, passaremos a ter documentos para serem aprovados em pouco tempo.  

  A SAS não gostaria de fazer uma reunião após ouvir todos? (Pausa.) Então, 

realmente não temos condições de aprovar hoje, porque abriríamos esse precedente, o que é 

contra os próprios princípios do CNAS e isso estaria fora de cogitação.  

  A proposta feita também pela Patrícia está dentro do real e não atrasará tanto o 

processo. Nós já cedemos muito em nome da descentralização participativa, da Assistência 

Social, dos usuários. Assim, todas essas colocações não podem justificar também um 

“amarramento” ao CNAS do tipo “vocês estão atrapalhando a descentralização, indo contra os 

interesses dos usuários, não estão querendo colocar a assistência social acima de tudo etc.” Não 

é isso porque, se não quiséssemos isso, não estaríamos querendo fazer o possível para 

aprimorar a NOB, principalmente - volto a insistir - na segunda parte, a relativa à questão 

financeira.  

  Não queria levantar isso mas, Albamaria, você conhece muito bem: eu li a forma 

como está e não vi grandes diferenças das coisas que vinham de legislações com relação à 

antiga LBA. Deixe-me falar e depois você poderá falar que não é bem assim. Mas me deixe 

terminar. 

  Quanto à questão da qualidade dos serviços, é algo que tanto o órgão gestor como 

o órgão fiscalizador têm de estar observando as entidades, mas também não podemos esquecer 

que vivemos em um País pobre ainda e, às vezes, queremos entidade de países de Primeiro 

Mundo. Isso já foi dito em diversas ocasiões, por várias entidades, durante todos os anos em que 

estive na LBA e, agora, na SAS. Entendo que isso tem que ser concreto e temos que estudar 

baseados nos dois documentos. 

  Então, a proposta é de se fazer realmente um grupo de trabalho tripartite, ou 

tripartite ao quadrado, pois envolveria outros atores. Contudo, acarretaria uma demora e 

atrapalharia o prazo. E o prazo deve ser esse mesmo. Eu faria um apelo aos representantes dos 

municípios, dos Estados e das entidades para que viabilizassem suas propostas e 
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demonstrassem suas preocupações. Mesmo que não estejam grandemente elaboradas, mas 

encaminhem-nas à SAS para que ela faça até um processo de extração dos sentimentos que as 

entidades estão querendo expressar ao levantarem as questões. Com isso, já estaríamos 

avançando e, a partir de amanhã, com os municípios, os Estados e as entidades já se 

debruçando sobre a Norma, já estudando e mandando as propostas para a SAS. Seria 

praticamente o grupo de trabalho. Já que estamos trabalhando em estado de urgência 

urgentíssima, se eles acharem que é melhor até organizar uma reunião entre Estados e 

municípios, melhor, pois temos dez dias para isso. 

  Por fim, o CNAS criaria um grupo de trabalho que teria um tempo limitado, com um 

prazo que equacionaríamos depois, de até quando, no máximo, poderíamos estar passando isso 

para vocês. Faríamos uma reunião extraordinária ou ordinária, o que ficaria a critério da 

Secretaria Executiva definir, porque não temos nenhuma reunião do Conselho prevista para 

dezembro.  

  Definiremos o grupo de trabalho, com todos os membros responsáveis pela leitura 

e pelo levantamento de  sugestões. Praticamente todos os que aqui apresentaram sugestões o 

fizeram no geral, porque foi o geral que analisamos. Mas não é o grupo de trabalho que 

substituirá o estudo individual de todos os membros deste Conselho, dada a importância de se ter 

um documento como a NOB aprovada por ele. Se todos estudarem e esse grupo de trabalho 

trouxer as sugestões, faremos a reunião para análise do documento e apresentaremos as 

propostas que mínimas que acreditamos necessárias, pois não queremos uma NOB acabada. 

Isso já foi ressaltado aqui porque, quando da sua aplicação, aparecerão questionamentos. Mas 

esse grupo definirá o que é o mínimo de NOB que gostaríamos de ter neste momento e na atual 

conjuntura. E a SAS aceitando esse mínimo, poderíamos partir para a aprovação do documento. 

  Essa seria a questão mais lógica frente aos argumentos levantados - que não 

eram os nossos, pois queríamos um tempo muito maior. Inclusive, o Conselheiro representante 

dos Estados esteve levantando para mim várias questões pertinentes e que prejudicarão os 

Estados, as entidades e os municípios. Para evitar isso, o CNAS está fazendo uma outra 

proposta, mais adequada à realidade que a SAS trouxe para cá. Então, gostaria que a SAS 
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tivesse a sensibilidade de ver que estamos fazendo o máximo de esforço para atender ao apelo 

de vocês frente à realidade colocada. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Célio. 

   

  CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sobre a consideração que a Albamaria fez de que 

as discussões feitas pela manhã não alterariam a essência do documento, ressalto que não 

entramos em questões que seriam efetivamente essenciais no documento. Entretanto, diversos 

aspectos levantados dão alteração - a meu ver - essenciais e a conclusão de que as alterações 

propostas são essenciais ou não tem que ser checada por este grupo e não exclusivamente pela 

SAS.  

  Há uma divergência, pois acho que mexemos, sim, em questões essenciais. E cito 

como a questão mais relevante aquela levantada pelo Conselheiro Eduardo sobre a prática 

convenial no repasse de recursos, que seria uma questão que, para a concepção do modelo 

descentralizado, em sua essência, precisa ser alterada. A manutenção do mecanismo de 

convênio é uma questão fundamental e essencial para o modelo, sendo um dos alicerces da atual 

NOB, principalmente na sistemática da operacionalização financeira. Inclusive, agora há pouco, 

foi citado pelo Conselheiro Mulatinho o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que 

toca exatamente nesta questão. Isto é, com a aprovação do projeto de lei no Congresso, altera-se 

necessariamente a essência desse procedimento de repasse de recursos. Portanto, há questões 

de essência tramitando e não podemos nos apressar em relação a elas. Entendo que o prazo 

para o CNAS discutir não depende somente da data de publicação nem somente do prazo 

necessário para fazê-lo aqui, pois também há a tramitação desse projeto de lei, que precisa ser 

apreciado em conjunto, bem como o processo que está envolvendo Estados e municípios, em 

função da Conferência Nacional. 

  Será que, no momento em que os Estados e municípios estão em um bojo de 

discussão e de preparação para a vinda à Conferência Nacional, podemos exigir que eles nos 

apresentem sugestões ao mesmo tempo para uma questão que é fundamental para o processo 

descentralizado? Já foi levantado pela manhã de que é preciso, inclusive, respeitar a 
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oportunidade desse processo. Não há tempo hábil para os Estados e os municípios se 

manifestarem nos trinta dias, porque eles não conseguiriam fazer nesse tempo a ampla discussão 

que, a meu ver, esse documento exige.  

  E outra preocupação a ser considerada neste momento - embora ela conste em 

outro ponto de pauta -, é a formação que a SAS está realizando com os Estados, com o pessoal 

dos escritórios e também - segundo a proposta colocada - com os Conselheiros Estaduais e 

municipais. Apesar de achar que precisa ser feita uma formação com os Conselhos Estaduais e 

municipais, isso me preocupa muito, porque a NOB versa como questão fundamental nessa 

formação, antes de ela ser aprovada por este Conselho. Exatamente hoje, neste momento, dia 13 

de novembro, à tarde, está sendo feita a formação sobre a NOB não aprovada. Considerando  

que as discussões aqui levantadas mexem na essência, refaremos essa formação daqui a um 

mês quando tivermos a NOB talvez alterada em sua essência?  

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Marlova.  

  

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Apesar de eu ter várias considerações a fazer, 

procurarei fazer um encaminhamento objetivo. Na minha opinião, a SAS, na verdade, está criando 

uma dificuldade que não precisa ser criada. Já declaramos inúmeras vezes que o CNAS tem o 

máximo interesse em aprovar a NOB, bem como as representações dos Estados e municípios já 

manifestaram inúmeras vezes a necessidade de se ter a Norma Operacional Básica disciplinando 

o processo. Portanto, temos tanto interesse quanto a SAS - nem mais nem menos, mas tanto 

quanto - de ver a NOB aprovada. O que não pode acontecer é a sistemática, que já se tornou 

absolutamente comum por parte da SAS, de cobrar uma urgência quando o CNAS tem que ter 

tempo para aprovar. Vocês me desculpem em eu ser chata e frisar esse ponto, mas não faz o 

menor sentido que a urgência passe a existir no momento em que o CNAS, o órgão deliberativo, 

precisa de tempo para discutir. Vocês levaram três anos para apresentar a Política Nacional de 

Assistência Social. Agora, é urgente que discutamos porque a II Conferência Nacional é no mês 

que vem? 
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  A NOB foi apresentada pela primeira vez aqui em 17 de outubro de 1996. Um ano 

depois, ela passa a ser urgente?! Por favor, do que estamos falando? Começar a falar em 

urgência no dia 13 de novembro de 1997, quando a discussão da NOB começou em outubro de 

1996, realmente é subestimar a inteligência dos Conselheiros!! O que a SAS fez de outubro de 96 

a novembro de 97? Durante treze meses a NOB não era urgente? Não entendo de que urgência 

vocês falam!! Só é urgente quando o CNAS tem que deliberar? No meu entender, a SAS está 

criando uma dificuldade onde não existe. Tenho certeza absoluta que falo em nome dos meus 

colegas de Conselho, da representação dos Estados e dos municípios, pois temos o máximo 

interesse em ter a NOB aprovada. 

  A Patrícia fez uma colocação extremamente oportuna e inteligente, que é o fato de 

que existe uma publicação em Diário Oficial, instrumento público, portanto tem caráter legal, 

dando prazo para que sejam feitas sugestões à NOB até 22 de novembro. Então, como o CNAS 

poderia hoje, a priori, aprovar a NOB? De mais a mais, a portaria da Secretária Lúcia Vânia já é 

uma portaria que aprova a NOB, quando a sua aprovação - entendo - que tem que ser feita pelo 

CNAS. Se vocês queriam aceitar sugestões, o instrumento jurídico que a SAS deveria se utilizar 

para divulgar a NOB seria uma resolução, tornando-a pública para discussão, Então, o CNAS 

teria que fazer uma resolução aprovando a Norma. 

  Nesse momento, não interessa mais ficar discutindo o que aconteceu. O que 

temos de construir aqui é uma forma de termos a NOB aprovada, no menor prazo possível, com 

os Conselheiros fazendo um esforço de discutir e aprovar em um prazo que seja razoável e 

permita operacionalizar os instrumentos jurídicos necessários para o ano que vem. Não sei como 

será isso feito, em função dos preparativos da Conferência. Contudo, teremos que fazer uma 

negociação que permita encaminhar isso. Da nossa parte - principalmente da minha, que 

represento os municípios -, não há o menor interesse em obstaculizar e criar problemas para essa 

negociação. 

  Por fim, esclareço ao Prof. Mulatinho e a toda a equipe da SAS - porque o Prof. 

Mulatinho sugeriu que o COGEMAS estivesse representado no grupo de trabalho -, que eu 

propus inclusive que o COGEMAS, junto com a representação dos Estados e do FONSEAS, 

discutisse a NOB. Esclareço que a representação que eu faço dos municípios e do COGEMAS é 
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uma coisa só. Não existem duas representações dos municípios, Prof. Mulatinho: o COGEMAS 

tem uma comissão provisória para quem eu, inclusive, telefonei na hora do almoço para saber se 

tinham aprovado a NOB nessa reunião que foi feita com a SAS e, em absoluto, a NOB foi 

aprovada - porque isso foi citado hoje. E o COGEMAS, que é uma comissão provisória formada 

por seis Secretários Municipais - dos municípios de Campo Grande, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

entre outros -, se reúne periodicamente comigo e com a Confederação Nacional de Municípios 

para discutir os assuntos de interesses da área de Assistência Social, até porque o COGEMAS é 

uma comissão provisória, não está oficialmente formado e, portanto, não pode nem fazer 

representação legal. Essa representação legal ainda é feita pela Confederação Nacional de 

Municípios.  

  Como a democracia que praticamos de fato se constrói nas discussões cotidianas, 

em espaço amplo de discussão e de participação, abrimos espaço para que o COGEMAS 

também discuta e operacionalize e, com a sua prática concreta do dia-a-dia de gestor municipal, 

possa enriquecer essa representação que eu faço aqui. Temos um problema que também é de 

essência, como disseram os Conselheiros Célio e Patrícia, à medida em que os conceitos 

previstos na proposta da NOB não estão sendo postos em prática pela SAS ou são conceitos 

diferentes do que estamos falando. Entendo que, no momento em que vigora uma portaria que é 

um instrumento público aceitando sugestões, não se pode exigir que o CNAS corte a 

possibilidade de participação cidadã, aprovando de antemão a NOB. 

  Somos um Conselho que tem por função legal, segundo o art. 18 da Lei Orgânica 

da Assistência Social, ser a representação da participação cidadã, paritária entre Governo e 

sociedade civil, nas questões deliberativas do processo de Assistência Social. Realmente, no meu 

entender, nunca é demais lembrar disso. 

  

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Cristina.  

 

  CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - É o seguinte: a SAS está sendo muito 

citada, como se não fizesse parte do Conselho, ficando uma situação esquisita como se a SAS 

fosse uma coisa e outra, o Conselho como um todo. Ressalto que somos membros integrantes e 
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fazemos parte desse Conselho e a SAS - como foi citada - cumpriu sua obrigação legal de 

apresentar uma proposta. Seríamos omissos se não o fizéssemos. E essa proposta - da forma 

que a Albamaria colocou - não vem de agora. Não caiu de pára-quedas no dia 13 de novembro de 

1997, porque vem sendo um processo de discussão que tomou essa forma. 

  Da forma como foi construída, nós, enquanto SAS, temos a plena convicção de 

que não há nada de novo em termos de essência nesse documento. Ele está totalmente 

embasado em uma legislação, em Lei Orgânica, em discussões que aconteceram. Ele foi 

proposto pensando em ser um documento enxuto, que não pudesse suscitar realmente maiores 

polêmicas, inovações ou soluções, sem ofertar algo milagroso. Simplesmente foi colocado no 

papel, de forma sistemática, o que preceitua a lei e a nossa legislação e sistematizado esse 

processo. Nesse ponto, a SAS cumpriu o seu papel hoje, quando coloca para discussão o 

documento, que não tem na essência nada de inovador. Infelizmente, acho que está havendo um 

desconhecimento do que a SAS fez durante esses três anos. Posso afirmar que muita coisa foi 

feita. E isso é uma demonstração muito clara do que se está tentando fazer e avançar. 

  Mas o que quero ainda lembrar e resgatar é o seguinte: justamente por 

responsabilidade, por absoluto compromisso com esse processo, é que a SAS, durante esses 

três anos, com base na experiência do que aconteceu, tentou montar um documento que 

pudesse contemplar o real para o momento que estamos vivendo. No meu entender, se esse 

documento ou outro qualquer fosse apresentado com seis meses de SAS, ele não teria muita 

essência para ser mostrado, porque seria um documento de gabinete, inventado. Ele foi 

construído em cima de uma lei e em cima de uma experiência que nós, bem ou mal, com esse ou 

outro documento, estamos tentando implementar. É importante frisar que esse instrumento é 

necessário. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Anoildo. 

 

  ANOILDO FELISDORIO DOS SANTOS - Em primeiro lugar, apresento as minhas 

desculpas por não ter comparecido no primeiro horário da reunião. Fiz a comunicação 

oficialmente ao Presidente do Conselho.  
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  Farei uma fala breve. 

  Primeiramente, elogio o trabalho da SAS. Temos que reconhecer quando as coisas 

acontecem, porque o próprio Conselho, em determinado momento, se tem tantas condições, 

poderia ter elaborado uma norma também. Poderia fazê-lo mesmo que não seja sua competência 

no sentido de ajudar e trabalhar. No meu entendimento, criticar por si só não tem muito sentido. 

  Passando para uma outra esfera, eu diria o seguinte: este é um fórum privilegiado 

de conhecimentos. Eu não me incluo, por achar que não tenho esse conhecimento profundo 

sobre essa questão mais específica, pois estou como representante do Governo, ligado à 

Secretaria do Orçamento. Contudo, naquilo que estiver ao meu alcance, estarei sempre 

ajudando, sempre esclarecendo no que puder. É claro que não entenderei de tudo nem de todo 

detalhe, e é para isso que se cria um Conselho, para que ele seja deliberativo em função de 

algumas posições que são tomadas. No entanto, por ser um fórum privilegiado este aqui, não 

entendo como um fórum privilegiado ao ler, pelo menos, uma NOB, não tenha uma noção maior 

se quanto ao mérito está correto, está bom ou ruim. Evidentemente, dentro  pode-se até depois 

ter ajustamentos, polir e fazer uma série de outros questionamentos que venham a melhorá-la, 

até pela experiência posterior. 

  Eu digo isso porque nós estamos acostumados a que isso ocorra tanto na própria 

Secretaria como onde trabalhei. Ao termos que resolver alguma coisa, é claro que não decidimos 

e acertamos sempre. Cometemos erros também. Mas se somos um fórum privilegiado - como 

tenho certeza de que é este Conselho aqui, mais uma vez retirando a minha pessoa desse 

conhecimento específico -, pode olhar a NOB e ver se há tem condições de dizer que, quanto ao 

mérito, tranqüilamente, não há problema. O que podemos é fazer uma ressalva do que vamos 

aprovar. Digo mais uma vez: se quanto ao mérito não tiver nada a obstar de uma maneira geral. 

Conseqüentemente, aprovamos com uma ressalva - e parece-me que isso é possível-, cria-se o 

grupo e, posteriormente, se faz as alterações necessárias e suficientes que sejam. 

  Preocupa-me um pouco a questão de eficiência e da eficácia. Pode ser muito 

eficiente uma NOB ou outra norma qualquer e não ter a sua eficácia, a sua entrada em vigor 

quando devia, no caso, no dia 1º de janeiro de 1998. Isso é uma preocupação que quero deixar 

com os Conselheiros.  
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  Por último, elogio o trabalho da SAS, muito importante por se tratar de um esforço 

que está sendo feito. Como representante do Governo, quero colocar algo que entendo ser 

relevante: se o Governo faz, publica não apresenta, há dificuldades, porque devia fazê-lo. Isso 

está claro na legislação. No entanto, muitas vezes, sentimos uma dificuldade de que o Conselho 

também possa, de uma maneira geral, abrir um pouco esse espaço. O que quero perguntar é o 

seguinte: há algo quanto ao mérito que impossibilite ou que venha fazer com que esta proposta 

não deva ser aprovada pelo Conselho? Eu gostaria de ouvir  algo a esse respeito, pois, como eu 

não tenho esse conhecimento específico, gostaria de saber até para votar contrariamente, se for 

o caso. Se não há, por que não se aprova o documento, com essa ressalva no sentido da criação 

do grupo para melhor estudar o assunto e apresentar alterações posteriores, como contribuições 

do próprio Conselho, o que acho altamente relevante? 

  Obrigado. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Após a Conselheira Albamaria, ouviremos as 

Conselheiras Ana Lígia e Mariazinha. 

 

  ALBAMARIA ABIGAIL - Presidente e demais Conselheiros, eu gostaria realmente 

de não ser repetitiva, mas há algumas coisas que precisam ficar bem claras para todos nós. 

Endosso perfeitamente as palavras do Dr. Anoildo. 

  Entendo que realmente trouxemos para o Conselho uma proposta avançada. 

Como estamos com essa discussão desde 1996, ela foi construída, não sendo, portanto, uma 

proposta da SAS. Essa proposta é uma proposta signatária do Brasil, e gostaria de reforçar aos 

senhores, com todo nosso comprometimento profissional, que esgotamos todos os nossos 

âmbitos de negociação, portanto, a Conferência Estadual e a Municipal podem validar essa 

proposta, porque ela foi discutida amplamente no FONSEAS. Por três ou quatro FONSEAS, o 

Secretário Barbosa pode praticamente validar isso conosco. Experimentamos esse processo 

durante dois anos e meio. A SAS seria imatura se, em 1996 e 1997, apresentasse a proposta ao 

Conselho sem conhecimento de um processo de descentralização. Temos uma legislação 

arcaica, e estamos com um discurso de construção de bem-estar social para um país onde o grau 
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de exclusão é muito alto, assim que temos que nos adequar  a uma nova agenda mundial que 

está aí colocada e da qual não podemos fugir. Então, construímos todo esse processo ouvindo 

Estados e municípios, visitando cada ponto da Federação, negociando com cada Secretário de 

Estado - você é testemunha disso -, discutindo com as prefeituras das capitais, visitando o interior 

do País. Em suma, não é uma proposta inconseqüente, porque fizemos vários fóruns. Além disso, 

discutimos também com especialistas, para não dizerem que a SAS está discutindo somente a 

teoria e não a prática. Não trouxemos um projeto de gabinete, ele foi construído. 

  O porquê da urgência. Há dois anos estão nos cobrando uma norma, por estarmos 

sem uma norma que disciplinasse a Assistência Social como política pública. Hoje trazemos para 

o Conselho o quê? O País não pode ter a mesma política para criança e adolescente de Norte a 

Sul. Por quê? Porque cada realidade da infância se apresenta e se configura de uma forma 

diferenciada no País. Como a vocação econômica de um Estado e de um município é totalmente 

diferente, a Assistência não pode se dar mais de forma diferenciada e isso está contemplada na 

Norma e na sistemática. A Assistência Social também não pode mais trabalhar desarticulada das 

políticas setoriais. 

  Outro ponto é que  cada Estado tem que ter pleno conhecimento da sua rede 

pública e privada, o que está contemplado na sistemática. Temos que fazer um recadastramento 

das entidades sociais, porque elas não estão apresentando adequadamente um serviço de 

qualidade, e estamos nos propondo a isso. 

  De qualquer forma, tenho certeza - como o Dr. Anoildo colocou - de que não 

haverá alteração no mérito. O que pode ter alteração é a construção do processo, porque cada 

Estado da Federação tem seus indicadores sociais diferentes, sua própria conjuntura política e 

econômica, a sua questão cultural, a sua questão da formação de classes sociais e de etnia 

também. Então, isso pode ser diferenciado. E isso não vai ser um governo ou uma década que 

resolverá; será para gerações o fazerem.  

  Estamos herdando o fenômeno da exclusão social que enfrentaremos por 

gerações. Então, tenho plena convicção de que essa Norma inova quando ela coloca uma série 

de fatores: cada Estado da Federação tem que definir seus indicadores sociais e que mínimos 

sociais ele quer alterar para sua região; definir que protocolos de intenções faremos na esfera da 
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União, do Estado e do município; o que é prioritário para cada Estado da Federação. Estamos 

fortalecendo os Conselhos Municipais. Tenho plena convicção de que este Conselho não negará 

nada disso, porque a nossa história de vida é a nossa história de trabalho, uma história de vinte 

ou trinta anos de construção coletiva na área da Assistência Social. 

  Reforço as palavras da Cristina. Seria praticamente imaturo por parte da SAS 

apresentar uma norma sem que ela fosse construída com a sociedade. E digo mais para vocês: o 

Estado de São Paulo já está implantando a primeira, que não tinha sido aprovada, porque achou 

que ela se adaptava realmente à necessidade. Ele está simplesmente adequando à realidade, 

porque entendeu que realmente respondia àquilo que a realidade estava precisando naquele 

momento. 

  Então, volto a repetir: inovamos quando exigimos qualidade de serviços, impacto 

de resultados, e estamos perfeitamente propondo um novo sistema de proteção social para o 

País. Em virtude disso, não entendo por que de ser inócua a discussão. Em nenhum momento 

quisemos menosprezar a competência do Conselho na aprovação da Norma, até porque, como o 

próprio Dr. Anoildo colocou, entendemos que o Conselho é soberano nessa questão. E nessa 

questão estamos desde 1996 trazendo e levantando discussões com as entidades e sindicatos, e 

sabemos que há pontos polêmicos, sim. E por quê? Porque é um processo coletivo. Quanto à 

sistemática que está ai colocada - quem é jurista, não sou da área, mas eu trabalhei na parte de 

convênios por muitos anos -, não poderíamos colocar o projeto de lei, porque ainda não foi 

aprovado. Mas a legislação que está aí temos que colocar, porque está em vigor. Se 

conseguirmos com a NOB mudar o projeto de lei, no mesmo dia, com uma redação no Diário 

Oficial, se altera a questão da legislação, que é o que estamos querendo buscar.  

  Portanto, estamos perseguindo esse caminho. Para quê? Para que o serviço seja 

executado de uma forma mais ágil e que chegue mais rápido ao usuário, porque com a 

administração convenial que há, se persistir, não faremos serviço de qualidade. Ressalto que 

esse processo foi construído a longas penas, por se tratar de um processo de conscientização, de 

mudança de valores, de negociação com os Poderes Legislativo e Judiciário. Estamos 

construindo isso, como a nossa colega falou, no dia-a-dia do nosso trabalho. E, talvez, a SAS, 

com uma equipe técnica tão pequena, não tenha tido tempo nem recursos financeiros para 
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divulgar o que está sendo feito no âmbito da Federação. Mas, Fátima, isso não traduz nenhuma 

questão do passado pois, no meu entender, conseguimos nos modernizar nas questões da 

política nacional do idoso, na da criança e do adolescente, na geração do emprego e renda, 

buscando a articulação com as outras políticas setoriais. E tenho a plena convicção de que este 

Conselho não negará nada disso, porque é o que está posto para o País. 

  Daí, reforço a minha posição anterior: todas as propostas que estamos recebendo - 

são poucas -, foram bem divulgadas. A maior reivindicação que nos estão solicitando é o 

fortalecimento dos conselhos, por ser o órgão que está precisando ser reforçado e capacitado, 

porque somente o município e o conselho terão condições de avaliar a rede pública e privada 

local e terão condições de avaliar a aplicação dos recursos públicos com mais transparência. E 

estão pedindo também a capacitação dos órgãos gestores e a revisão da legislação. E tudo isso 

está colocado tanto na NOB quanto na sistemática. 

  Entendo também que a sistemática está bastante ampla para que se possa se 

adequar a cada realidade do País. 

  Muito obrigada. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Evidentemente, teremos que fazer um 

esforço para, depois de ouvidas as Conselheiras Ana Lígia, a Mariazinha e Lisete, tirarmos uma 

linha de decisão nossa aqui.  

  Após a fala da Lisete, entraremos em processo de encaminhamentos, porque já 

conversamos suficientemente - acredito - sobre a questão e já temos duas propostas de 

encaminhamento, de maneira que acho que poderíamos encerrar. 

  Tem a palavra a Ana Lígia. 

 

  ANA LÍGIA GOMES - Primeiramente, estão postos dois encaminhamentos que 

devemos examinar, e tanto num como no outro está colocada a extrema boa vontade do CNAS 

em agilizar o assunto e contribuir para que a NOB, o quanto antes, consiga entrar em execução.  

  Contudo, há de se compreender que é legítima a discussão do CNAS ao reivindicar 

duas coisas: primeiro - reiterando o que disse a Patrícia de que o CNAS está pensando na 
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responsabilidade que ele tem -, que fique absolutamente claro que o prazo colocado para a 

discussão da NOB ainda não foi completado; segundo, é legítimo que o CNAS queira examinar 

com profundidade o documento. Inclusive, eu gostaria de ouvir a apresentação da Política, de 

compreendê-la e examinar de novo a NOB. Entendo que está é uma reivindicação legítima, em 

função da responsabilidade que o Conselho tem, não sendo nada de especial. O complicado é 

que, de fato - e não estou deixando de compreender, mas também estou pedindo a compreensão 

do outro lado -, o CNAS, às portas de uma conferência, que tanto lutamos para ela acontecesse, 

com uma agenda lotada, receba dessa forma a NOB e a Política e insistam que a aprovemos, 

senão haverá o comprometimento. Então, há que se ter também a compreensão do outro lado 

para o tipo de situação em que estamos. 

  Volto a dizer que há boa vontade. O primeiro encaminhamento - que parece que 

não há que se discordar - é que antes do dia 23 não é possível o CNAS tomar a atitude 

precipitada de estar discutindo a aprovação. O segundo encaminhamento a ser examinado é que 

podemos trabalhar uma alternativa de aprovação preliminar.    

  Queria dizer que - nem estava incluída na minha fala - a situação de São Paulo, 

especialmente, me provoca, porque convivi com a sua situação arbitrária, inconseqüente e 

insensata. São Paulo estabeleceu e impôs uma gestão plena aos municípios, com base em uma 

NOB que não existia e, por causa dessa gestão plena, excluiu 250 municípios da Conferência 

Estadual, inclusive a cidade de São Paulo, que tem 13 milhões de habitantes, o mesmo número 

de habitantes do Estado do Paraná inteiro. Então, o exemplo de São Paulo especialmente me 

provoca, porque é de uma insensatez, de uma ignorância a toda prova o que foi feito lá.  

  O último ponto que ressalto e que alguns companheiros vieram me colocar - não 

sei se isso explica as poucas contribuições, mas é bom que se chame a atenção, ainda temos 

dez dias afinal - é sobre um certo equívoco na forma de fazer a portaria, que eu diria, a princípio, 

que não contribui para o entendimento claro do que cabe a quem nessa história toda. A Portaria 

diz “aprova a NOB”, e lá embaixo é que faculta às partes interessadas trinta dias para discutirem 

o assunto. A NOB do Ministério da Saúde diz o seguinte: “aprova preliminarmente o texto da 

Norma Operacional Básica, nos termos em que o Conselho Nacional da Saúde discutiu”. 

Percebam a diferença, para ver como essa questão pode confundir as discussões e a capacidade 
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de compreensão das pessoas. Em seguida, o art. 2º da NOB do SUS ainda diz mais — depois de 

aprovar preliminarmente, com base no que disse o Conselho Nacional da Saúde — pois ainda a 

submete aos setores interessados na discussão por trinta dias. Então, abre o prazo de trinta dias. 

  Trata-se de uma questão para se chamar atenção e penso que já podemos 

encaminhar, acertando os encaminhamentos colocados, talvez  nessa forma de aprovação 

preliminar, mas nunca antes que o prazo de discussão se esgote.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Mariazinha.  

 

  MARIA JOSÉ LIMA ROCHA BARROSO - Colegas do CNAS, e vou dizer isso 

assim, colegas do CNAS, porque me parece que não estamos sentados à mesma mesa para 

discutir, para aprovar ou para oferecer contribuições, parece até que estamos contrários uns aos 

outros. 

  Fiquei aflita com o pronunciamento da Dra. Cristina, pois parecia que queríamos 

ficar em uma posição divergente porque queríamos. Não é isso. Durante todo o dia, as 

colocações foram bem amadurecidas. Este Conselho já percorreu muitos caminhos, já atravessou 

muitos desafios e está cada vez mais amadurecido. Não estamos querendo, de maneira 

nenhuma, fazer frente à SAS nem atacá-la, muito pelo contrário: principalmente nós, da 

sociedade civil, estamos querendo, amadurecidamente, com dignidade, pedir aquilo que nos 

parece mais justo. 

  Hoje, na hora do almoço, fiz questão de rebater a iniciativa de que deveríamos ter 

um tempo maior para nos aprofundarmos e estudar o assunto. Na realidade, o CNAS nos 

mandou isso às vésperas de duas viagens, não sendo possível ouvir a composição das nossas 

entidades, bem como não tivemos tempo de refletir adequadamente para nos pronunciar. Então, 

colegas da SAS e do CNAS, estamos apenas pedindo, não estamos aqui para criticar - penso eu 

e já foi dito por todos -, polemizar, de maneira nenhuma. 

  Estamos apenas pedindo o que é justo e o que ético: estudar com mais 

profundidade e avaliar para conhecer melhor. E estamos exercitando a nossa função: conhecer, 

para deliberar, para se ter uma unidade de pensamento. Seria um simplismo muito grande 
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chegarmos e aprovarmos de imediato. Não, temos de rever e pensar, principalmente quando aqui 

representamos o social, tão almejado e vem sendo tão alcançado a cada dia que se passa neste 

País. Então, temos de ver o que acontecerá, o que significará, para podermos emitir uma opinião 

mais séria. 

  No meu modo de ver, antes de ter sido publicada no Diário Oficial, a NOB deveria 

ter vindo ao CNAS antecipadamente, para sofrer essas avaliações e essas contribuições. Já falei 

até para o meu colega que me sinto em uma arena, e não é para isso que estamos aqui. Estamos 

aqui para, juntos, Governo e sociedade civil, estudar e avaliar, nos pronunciando, porque é um 

direito nosso indagarmos e submetermos a um consenso após um estudo mais profundo. 

  Há pouco, tomei um comprimido porque senti taquicardia e não sou taquicárdica.  

Eu vim aqui para ajudar, para tentar colaborar, construir, pois tenho vinte e um anos de luta por 

uma causa. Não era para chegarmos aqui e ficar nessa briga. Todos nós temos a mesma 

responsabilidade: a SAS, que edita e nos traz a NOB, muito bem feita e avançada, e nós também, 

que estamos na composição deste Conselho, temos de ter o direito à ética de analisarmos as 

coisas com seriedade. E em nome dessa seriedade é que estamos tentando pedir um tempo para 

nos definirmos melhor. Pelo menos, entendo que esse é o pensamento da sociedade civil da qual 

faço parte. Não queremos ser apressados, queremos é nos comprometer mais com as nossas 

entidades, dando pronunciamentos éticos e sérios.  

  Jamais, Albamaria, eu queria que você tomasse essas ponderações como críticas 

à SAS, pois não é crítica. Não estamos querendo derrubar nem impedir nada. Apenas, juntos, 

estamos querendo construir algo melhor para este País, já atingido de tal forma no seu social que 

não quero mais nem começar a me reportar aos assuntos que estão por vir. Pediria a você que 

recebesse isso como contribuição.  

  Na realidade, a SAS teve um tempo muito prolongado para apresentar novamente 

essa NOB — pelas contas que fiz, foi um tempo bem elástico. Por que a SAS teve o direito de ter 

esse tempo de se debruçar, de ouvir, de conferir as contribuições recebidas e nós não temos? 

Temos de apressadamente fazer o certo ou o errado. Se acertamos, muito bem; e se não 

acertamos? Então, só queria que cada vez mais nos conscientizássemos de que estamos 

integrando um Conselho, Governo e sociedade civil, para juntos tentarmos construir algo melhor, 
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não para estarmos nesse confronto, que faz mal. Quando eu penso que está na hora de ir para a 

reunião do CNAS, já verifico se estou levando o meu comprimido. Não é para esse stress que 

vimos aqui, mas, sim, para somar com tranqüilidade e com alegria e para construir.  

  No entanto, cada um que fala me assusta, como é o caso do meu colega Anoildo - 

ainda bem que ele não está aqui senão ele criava uma polêmica em cima de mim. Quando a 

Cristina se manifesta, eu me sinto assustada e penso: valha-me, Nossa Senhora, é agora. Não é 

para isso que estamos aqui e sim para termos amadurecimento, ética e dignidade para decidir o 

melhor. Penso que o melhor é o que a sociedade civil está querendo: um tempo para aprofundar, 

para conhecer, para discutir e para oferecer, em nome do Conselho, a sua posição. 

  Obrigada, Presidente. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para concluir as falas, teremos o 

pronunciamento da Conselheira Lisete. 

 

  LISETE CASTANHO RIBEIRO - Falarei rapidamente, pois todos já se 

manifestaram. Não sei nem o porquê de tanta discussão, pois todos nós queremos uma NOB 

boa. Eu gostaria até de contribuir mais, como tentei um pouco em uma reunião na SAS. Como até 

o dia 23 temos oficialmente um prazo e não podemos aprovar agora, eu gostaria que, 

conjuntamente, nos dessem talvez uma semana a mais, depois do dia 23, para que pudéssemos 

apresentar nossas contribuições. A idéia é contribuir, não é absolutamente ir contra ou revogar. 

Nesse sentido, já que temos a data do dia 23, que é oficial e foi dada pela SAS,  nos fosse dado 

oficialmente um prazo para que nos reunamos, talvez junto com vocês, e façamos  uma rodada, 

para rapidamente aprovamos. 

  Não vejo grandes discussões, porque todos queremos uma NOB boa. Isso não se 

discute. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ouvidos os Conselheiros, podíamos 

passamos agora a examinar a forma de deliberarmos sobre essa questão. 
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  Pelo que percebi dos pronunciamentos - e estou falando pelo que pude sentir de 

alguns dos pronunciamentos -, e por acreditar que poderíamos tentar uma posição comum do 

Conselho se isso for possível, consulto a SAS para fins de definirmos uma possibilidade de um 

encaminhamento ou, então, no caso, para decidirmos sobre ele. A possibilidade de um 

encaminhamento único, no meu modo de entender, seria partir das colocações iniciais do 

Conselheiro Anoildo e um pouco do que disse a Conselheira Ana Lígia e tentarmos - aí consulto a 

SAS se esse seria um tipo de decisão que poderia atender - uma aprovação preliminar da NOB, 

sujeita depois a complementações que viessem desse GT que faríamos. Uma vez que o prazo 

ainda não está encerrado, não há como também fazermos uma aprovação definitiva. Por quê? 

Porque a própria SAS concedeu um prazo que ainda não está esgotado. Então, não teríamos 

como fazer uma aprovação definitiva. Poderíamos fazer algo preliminar e, nesse caso, eu faço um 

apelo aos senhores Conselheiros no sentido de verificarem se essa possibilidade atenderia. 

  Poderíamos fazer o seguinte: ouvirmos um conselheiro a favor e outro contra a 

respeito da viabilidade dessa possibilidade.  

 

  ANA LÍGIA GOMES - Não foi essa a minha proposta, Sr. Presidente. A minha frase 

final foi no sentido de nenhuma possibilidade de exame no sentido de aprovar nem 

preliminarmente nem coisa alguma antes do dia 23. Eu apontei a possibilidade de aprovar, ainda 

que seja de forma preliminar, mas nunca antes do dia 23.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, retiro essa colocação que fiz, porque 

eu entendi mal o que a Conselheira Ana Lígia falou. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu fiz uma proposta de encaminhamento.   

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu sei, mas agora passaremos às duas 

condições do encaminhamento. Temos duas posições aqui que surgiram nos debates. Tentarei 

interpretá-las e depois teríamos o encaminhamento. 
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  Uma primeira posição, defendida pela Conselheira Patrícia, seria que, como o 

documento está em aberto por trinta dias, não teríamos como fazer até o dia 23  uma aprovação 

antes de receber as contribuições. Parece-me que um dos encaminhamentos seria: após essa 

data e constituído um GT, teríamos condições de, numa eventual convocação extraordinária, 

aprovar um parecer ou um documento que viesse desse GT. A partir daí, então, poderíamos 

discutir a aprovação da NOB. Essa seria a primeira alternativa. 

  A segunda alternativa, que poderíamos deduzir dos pronunciamentos também e 

que entendo ser do interesse da SAS, seria fazer uma aprovação quanto ao mérito da NOB, e o 

GT posteriormente traria sugestões adicionais para aprimorar porque, na realidade, planejamento 

é processo. Todos nós que trabalhamos com planejamento sabemos que ele é processo. Não 

adianta querermos dizer que os documentos se encerram no dia em que são aprovados.  

  Esses são os dois encaminhamentos que estão em discussão. Não sei se o 

segundo atenderia integralmente à SAS ou se, ao invés de uma aprovação quanto ao mérito, ela 

queria, de fato, uma aprovação do documento. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - A sugestão colocada atende. Realmente temos que 

reconhecer que o que a Conselheira Patrícia levantou é pertinente e, naturalmente, a nossa 

proposta explicita a urgência que a SAS tem da necessidade da apreciação pelo Conselho. 

  Tudo o que vier ao encontro dessa proposta, atende à nossa necessidade de 

operacionalização do processo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Segundo estou entendendo, Prof. Mulatinho, 

o senhor acha que poderíamos caminhar para a proposta da Patrícia no sentido de, encerrado o 

prazo, fazer uma avaliação em uma reunião extraordinária do Conselho? 

 

  HELDO VITOR MULATINHO -  E essa proposta, que o Presidente estava tentando 

encaminhar, em relação ao mérito, não seria possível, para desamarrarmos um pouco? 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, esse seria o segundo 

encaminhamento. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI LADEIRA - Gilson, eu tenho o terceiro encaminhamento. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - E o GT estaria realmente trabalhando na questão 

da operacionalização. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, no aprimoramento. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Inclusive, trabalhando com as sugestões que vão 

continuar nos chegando.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, haveria um terceiro encaminhamento. 

Qual seria, José Carlos? 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Do ponto de vista da Federação, o que está 

mais emperrando nessa discussão toda é a questão da operacionalização, que seria uma outra 

portaria, a  que diz respeito à sistemática do financiamento. A primeira delas, a NOB em si, é uma 

questão muito geral, conceitual. Poderíamos - não sei em que prazo, também não antes dessa 

questão - inicialmente dar uma tratativa à NOB, tentarmos separá-la da sistemática de 

financiamento. Temos que fazer isso porque senão acontecerá um problema muito sério, uma vez 

que a sistemática de financiamento sendo feito da forma como está, inviabiliza. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse encaminhamento não é possível, 

porque a sistemática está incluído no texto da NOB, é só uma questão de citação. Entendo que 

essa alternativa de dividir os documentos, não é possível. 
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  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA -  Eu já conversei com o pessoal da SAS sobre 

isso. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E o que diz a SAS a respeito desse 

assunto? 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Conversei rapidamente com o Dr. Daniel lá 

fora e troquei idéia com o Dr. Mulatinho. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No momento em que a NOB cita a 

sistemática, esta se incorpora ao texto da NOB. Então, entendo que não há condições de as 

separar.  

  Então, de fato, temos dois encaminhamentos. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu só gostaria de esclarecer o encaminhamento 

para ver se estamos entendendo a mesma coisa. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - O encaminhamento seria: até o dia 22 de 

novembro, a SAS receberá ainda sugestões relativas ao documento chamado NOB e à 

sistemática de financiamento. Trata-se de um documento só. 

  No dia 23, ou a SAS reafirma para o CNAS que continua sendo este documento, 

mantendo-o, ou apresenta um outro, com algumas modificações, em função do que chegou até 

ela durante aquele período. A partir daí, o CNAS estudará e se posicionará sobre este documento 

ou do outro,  com algumas mudanças que porventura possam vir a ser apresentadas. Somente 

quero esclarecer que pode ser este ou não o documento.  

  Daí, teremos o grupo de trabalho com todos aqueles desdobramentos e, uma vez 

aprovado o documento,... 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Teríamos a reunião extraordinária. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Uma vez aprovado, será encaminhado ao GT que 

estará pensando nos procedimentos, nos desdobramentos da parte de operacionalização maior. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, esse é um primeiro posicionamento. 

  O segundo posicionamento está claro: é uma aprovação quanto ao mérito, e 

depois o GT definirá aprimoramentos ao longo do processo. Isso não teria um prazo imediato, 

porque poderá ser feito em um ou dois meses. Acredito que isso não é uma questão maior. 

  O Conselheiro Anoildo concorda?  

 

  ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sim. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É isso mesmo. 

  Conselheiros, como estamos em um momento importante, eu pediria a atenção de 

todos para que possamos deliberar com consciência. 

  Diante desses dois encaminhamentos, o que precisaríamos agora seria verificar o 

seguinte: o CNAS, em todas as duas hipóteses, está evidentemente com a disposição de aprovar 

a NOB. Isso está claro para todos nós. Então, peço à Conselheira Patrícia que fizesse a 

apresentação - vamos dizer assim - cabal de qual seria a data para uma eventual reunião 

extraordinária, para aprovação, dentro da linha do seu encaminhamento. Poderíamos pensar em 

alguns dias ou uma semana após a data de vencimento, ou até o final do mês. Seria isso? 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Entendo que os Conselheiros poderiam se 

posicionar. Eu fiz a proposta para avaliação de prazo, mas não tenho uma data definida. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Conversei com a própria SAS e eles 

disseram que no início de dezembro não há grandes problemas. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, seria essa a idéia completa. 

  A segunda proposta não tem a questão dos prazos, porque é somente uma 

questão de aprovar quanto ao mérito e ponto final.  

   

  ANA LÍGIA GOMES - Eu queria contribuir no desdobramento da proposta da 

Patrícia: criar já o GT, que examinaria o documento tal como ele está e, naturalmente, convocar a 

reunião extraordinária, antes chamando a atenção para que as propostas que a SAS receber e 

acatar, ou seja, a versão definitiva, fossem encaminhadas ao CNAS. Que isso seja feito não no 

dia da reunião, senão voltamos ao que está.  

  Chamo a atenção do Plenário, em que pese a maneira como está sendo colocada 

a votação, que o que vai ser votado aqui é o seguinte: aprova-se hoje ou não. Após a aprovação 

do mérito, discutirei o quê? Que fique claro para todos que o que está posto aqui é se se aprova 

ou não hoje, ou somente depois do dia 23. 

   

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito dos dois encaminhamentos, eles 

propõe a criação de um GT. Então, poderíamos constituir o GT, que haverá em qualquer 

hipótese, tanto em um como no outro encaminhamento, e depois discutiríamos se aprovamos ou 

se fazemos da forma do encaminhamento da Conselheira Patrícia. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Quero fazer um outro encaminhamento. 

Presidente, primeiramente temos que definir a questão central: por que estamos aqui. Ou seja, 

vamos ou não vamos aprovar o documento? Essa é a primeira discussão. 

  Após a primeira discussão, passamos ao segundo ponto, a constituição do GT. Se 

formado o GT, quais diferenças ele terá na sua essência? Então, proponho que votássemos 

inicialmente se aprovamos ou não a NOB; e, no segundo, o GT e, no terceiro momento, esses 

encaminhamentos mais concretos. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Fátima, a questão da aprovação 

está embutida nos dois encaminhamentos, não há dúvida quanto a isso. Só que em um será feito 

de uma forma e, no outro, de outra.  

  Consulto sobre o seguinte: o que tem de comum nas duas propostas é a 

constituição de um GT. Resolveríamos sobre essa questão e depois discutiríamos sobre a forma 

de votar? (Pausa.) Resolvemos esse problema e depois discutimos como votar. 

  Para a constituição do GT, já temos as seguintes sugestões: um representante do 

FONSEAS, um do COGEMAS e, evidentemente, o CNAS, por intermédio de suas Comissões.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Com a Comissão de Política. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Seriam as Comissões de Política e de 

Financiamento, porque há a questão do financiamento. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Pelo Regimento, o CNAS poderá convidar o 

FONSEAS e o COGEMAS. No caso, o Eduardo e eu que somos a representação dos Estados e 

municípios, viabilizaremos os representantes do FONSEAS e do COGEMAS, como convidados 

nossos. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradeço o esclarecimento. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Ressalto que os prestadores dos serviços 

querem estar participando. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Conselheiro que representar os prestadores de 

serviços do grupo convida alguém. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse caso, tudo se simplifica: seria um 

representante de cada uma das Comissões internas do CNAS. 
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mais os representantes dos Estados e municípios. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Além dos Estados e municípios, a 

Presidência.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Como temos o GT da Comissão Organizadora da 

Conferência também se reunindo e isso está dando muito trabalho, deveríamos fazer um GT mais 

enxuto até para viabilizar melhor. Senão, haverá problemas de se conseguir reunir todos nesse 

prazo. 

  Na minha opinião, deveria ser assim: a Comissão de Política, a de Financiamento - 

que são as duas Comissões diretamente envolvidas -, representantes dos Estados, dos 

municípios, um dos prestadores de serviços e um dos usuários, no mínimo, mais a Presidência. 

Tem que se também cuidar da questão da paridade. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estamos com um problema, porque na 

Comissão de Política e Financiamento teríamos de tirar um representante governamental de uma, 

e um da sociedade civil de outra, para ficar paritária. Os representantes de Estados e municípios 

são governamentais. Como os prestadores são representantes da sociedade civil, então, teríamos 

como governamentais os Estados, os municípios e a Presidência. Consulto os Conselheiros se a 

Presidência seria Presidência e Vice-Presidência?  Então, seria governamental e sociedade civil, 

e os prestadores, sociedade civil. 

 

       MARLOVA JOVCHELOVITCH - A SAS também tem que estar presente. 

 

  CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Obrigada, Marlova. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais a SAS como representação 

governamental. Estamos na seguinte situação: teríamos quatro governamentais e três da 
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sociedade civil. Isso porque estamos com sete membros, então, teria que ter mais um da 

sociedade civil. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Seriam os usuários, a Aninha. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ou, então, poderia ser Presidência ou Vice-

Presidência porque aí se resolveria. Então, como teríamos oito membros, já dá para tirarmos 

quatro do Governo e quatro da sociedade civil. 

  Se a Presidência é Governo e sociedade civil, então assim fica resolvido. Não tem 

jeito de os Estados e municípios não serem Governo, bem como a SAS. Portanto, os três 

restantes têm que ser da sociedade civil: um membro da Comissão de Política, outro da 

Comissão de Financiamento e o outro seria um representante dos prestadores de serviço. Esses 

seriam os três da sociedade civil, mais os representantes dos Estados e municípios e da SAS, 

que seriam os três governamentais. Essa seria a composição do GT que realizará o exame da 

proposta. 

  Os que estiverem de acordo com esse GT permaneçam como estão. (Pausa.) 

  Aprovado o GT. 

  Discutiremos agora se faremos a aprovação ou se a postergaremos. Isso é o que 

está em questão. Já que uma é contra a outra, eu não gostaria de imediatamente votarmos uma 

ou outra, porque não teríamos como decidir isso, podendo correr o risco de ter um empate em um 

e um empate no outro e, então, nada ficaria aprovado. 

  Gostaria de propor ao Plenário que tivéssemos uma pessoa para falar sobre a 

primeira opção, e outra para falar sobre a segunda opção. Então, passaríamos a votar a primeira 

opção e, depois, a segunda opção. 

  Qual o Conselheiro que se inscreveria para falar sobre a primeira opção, a de votar 

a NOB após o prazo de 23 de novembro? Será a Conselheira Patrícia. 

  E para falar sobre a segunda opção? Pode ser o Conselheiro Anoildo, que 

encaminhou a proposta. 
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  Peço para serem breve. Serão três minutos para cada um, porque é importante 

termos essa última colocação, para votar uma e outra alternativa. 

 

  CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Presidente, eu queria um 

esclarecimento. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Cristina. 

 

  CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Quando eu mesma falei sobre as 

instruções normativas, ou seja o que for que complementasse ou detalhasse a Norma, eu me 

referi exatamente a que o documento seria um documento enxuto, macro, porque se poderia 

engessar o processo se se descesse a detalhamentos. Quando eu me referi à possibilidade de, 

por  meio de outro tipo de instrumento, contemplar um grupo de trabalho, eu me referi 

exatamente à questão de detalhamento operacional e, nesse sentido, uma contribuição seria 

absolutamente bem-vinda. Eu não me reportava ao grupo de trabalho para a construção de uma 

NOB. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, quanto a isso não há dúvida. O grupo 

de trabalho fará o que for aqui decidido na votação. 

 

  CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu somente estou pedindo um 

esclarecimento, porque para mim não ficou claro. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O grupo é paritário e terá por função 

examinar e detalhar a questão da forma mais conveniente aos interesses nossos que estamos 

votando. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Seria a aprovação pelo CNAS. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Exatamente. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Ele está sendo um preposto do CNAS, deste 

fórum, para nos trazer uma solução que tenha o compromisso do CNAS e também a assinatura 

do CNAS. É essa a questão. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nosso Regimento Interno diz que se forma um 

grupo de trabalho quando algum assunto precisar de maiores esclarecimentos. Esse grupo 

analisa  e traz subsídios para que possamos aprovar ou não. O Plenário é que decide. O que 

faremos? Como o grupo é paritário, ele trabalhará a NOB, fará as recomendações, propostas,  

enfim, o que tiver de fazer e depois trará ao Plenário para que este possa decidir. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Patrícia, para 

defender a sua proposta pela última vez. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Em primeiro lugar, estou estranhando, porque eu 

tinha ouvido do Prof. Mulatinho, representante da SAS, que, tendo em vista que existe uma 

portaria do Governo que dá trinta dias, ele havia concordado que o CNAS não tem o poder de 

aprovar um documento que está aberto à discussão. Mas a Mesa não acatou a fala da SAS e fez 

o encaminhamento. Então, vamos à sua defesa. 

  Não usarei outros tantos argumentos que eu poderia usar. Usarei esse simples 

argumento: existe uma portaria, instrumento de Governo, publicada no Diário Oficial, que diz que 

as partes interessadas têm trinta dias para opinar sobre esse documento. Assim, como um órgão 

deliberativo, como o Conselho Nacional de Assistência Social, pode se posicionar sobre um 

documento que ainda não está acabado, porque o prazo está em aberto? Qualquer um pode 

questionar a resolução do CNAS, pois ele estaria exorbitando de suas prerrogativas. Estou 

usando o argumento legal e técnico, nem usando outros tantos. 

  Para mim, não está nem em discussão isso, porque não dá nem para discutir se o 

CNAS vai aprovar um documento que está aberto para as pessoas se posicionarem. Para mim 
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não dá para ser votado algo nesse sentido. No meu entender, não necessito entrar em outros 

argumentos, por ser esse o argumento suficiente e para encerrarmos essa discussão. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ouviremos o Conselheiro Anoildo. 

 

  ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Sr. Presidente, seria interessante 

ouvirmos o Dr. Mulatinho, porque talvez ele queira falar algo que tem a ver com essa questão. Eu, 

desde o início, disse que estava aqui para contribuir com vocês também. Dentro da minha esfera 

de competência e daquilo que conheço —orçamento —, estou à disposição de qualquer 

Conselheiro para ensinar, mas também quero aprender com vocês. Não estou para discutir o que 

não sei, eu discuto o que sei e estou representando o Governo, como qualquer um o poderia 

estar fazendo, para dar a minha opinião, independentemente de alguém achar bom ou achar 

ruim.  Esse é um posicionamento meu. Portanto, se existe uma legislação que não permita, do 

ponto de vista jurídico, aprovarmos o documento, evidentemente que não posso querer fazer algo 

que juridicamente é impossível. Então, seria interessante ouvir o Conselheiro Mulatinho, porque 

parece que ele tem alguma colocação nessa linha. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Exatamente. 

 

  ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Se existe algo que juridicamente 

impossibilite o Conselho, não serei eu a desmentir isso, em momento algum. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, o Conselheiro Anoildo transfere ao 

Conselheiro Mulatinho a defesa. 

 

  ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS - Eu transfiro só nesse posicionamento da 

ressalva, se ele tiver. Porque se existir, não há como aprovarmos do ponto de vista legal. 

Evidentemente, a minha colocação desconheceu essa legislação que existe ou está em vigor, o 
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que pode ocorrer. A minha proposta é pelo sentido da eficácia, pelo sentido da eficiência e pelo 

sentido maior: buscar neste fórum um entendimento.  

  Na minha área ocorre o seguinte: se você colocar qualquer coisa na minha frente a 

respeito de orçamento, sinceramente, como lhe digo, em pouco tempo resolvo quanto ao mérito, 

se é legal ou não, porque estamos acostumados a responder isso para o Secretário-Executivo e 

para o Ministro. Então, essa é obrigação das pessoas que estão aqui, e que são qualificadas, 

analisar o documento e se manifestar sobre o mérito dizendo se há ou não problemas. Se há 

algum problema quanto ao  mérito, até agora não ouvi nenhum. Por exemplo, um dos problemas 

do mérito que seria importante, se houvesse, seria referente à descentralização que está 

colocada no bojo do documento: é esta que o Conselho quer e deve aprovar? É isso que o 

Governo pretende e a União, de maneira geral? A resposta pode ser não, e esse é um ponto. 

Quem é expert e conhece o assunto, está habilitado a verificar isso em dois minutos, não tem que 

ficar por muito tempo estudando. Essa é a prática que usamos e por isso transmiti esse 

pensamento. 

  Se, por acaso, não for ilegal, eu votaria com aquela colocação minha. Se for, 

retiramos porque ninguém vai contra uma legislação  vigente sobre isso. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Indo ao encontro do raciocínio desenvolvido pelo 

Conselheiro Anoildo, quero reafirmar aquilo que foi reclamado pela Conselheira Patrícia: a 

posição da SAS é a de reconhecer a pertinência da colocação da Conselheira em relação à data 

do dia 23, e fazer a colocação no sentido de que a SAS concordou e concorda com a constituição 

do grupo de trabalho, mas não abre mão da sua competência de, analisando todas as 

contribuições que nos chegarem até o dia 23, apresentar a sua proposta, de forma autônoma e 

como órgão gestor, ao Conselho ou ao grupo de trabalho, se assim o conselho determinar, para 

que esse grupo de trabalho a encaminhe à Plenária do Conselho. Então, o que estamos 

reafirmando é que realmente voltamos atrás, devido às palavras da Conselheira Patrícia, em 

relação à data do dia 23; queremos receber as contribuições, vamos analisá-las, como órgão 

gestor, e apresentar de novo a nossa proposta com essas sugestões ao Conselho. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Uma salva de palmas para o Conselheiro 

Heldo. 

  (Salva de palmas.) 

  Então, estamos entendidos? 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Em uma reunião convocada para tal fim.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, não há necessidade de votação 

porque, no momento em que a segunda alternativa foi retirada, fica a primeira. 

  Os que estiverem de acordo com ela permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada. 

 

  CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, a respeito da data da reunião que 

apreciará esse fato, vamos definir agora? 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Definiremos agora a data da reunião 

extraordinária. Eu pediria às pessoas do CNAS que, por favor, anotassem a data dessa reunião. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Para a data da reunião, tem que haver 

algumas previsões. Eu até queria que a SAS ouvisse: no dia 23 vocês verão e encaminharão para 

o CNAS; após o recebimento, o CNAS fará o grupo de estudos que analisará em um prazo 

rápido. Eu proporia que fosse na primeira semana de dezembro, porque teria todo o restante de 

dezembro para que vocês fizessem os encaminhamentos pertinentes. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas não se esqueça, Fátima, de que tem de dar 

tempo para a SAS compatibilizar o que vai receber, mandar para o grupo de trabalho e este terá 

que preparar o que trará para o Plenário.  

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu falei exatamente isso. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estou com a agenda na mão e verifico que o 

dia 23 de novembro é um domingo. Teríamos, assim, o prazo dado pela SAS estendido até o dia 

24. Então, na semana do dia 24 até 30 de novembro, outro domingo, teríamos que ter o trabalho 

não só da SAS como o do grupo de trabalho, quer dizer, teremos os dois trabalhando nesse meio 

tempo. Talvez até pudesse ser um trabalho conjunto. 

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Não, porque como  a SAS é um órgão autônomo, 

ela precisa de um prazo para nos mandar a sua proposta. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual o prazo que a SAS precisa, depois do 

dia 24, para encaminhar esse documento ao grupo de trabalho, Conselheiro Mulatinho? 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Nós podemos encaminhar no dia 26 à tarde. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, no dia 27 o GT já estaria se reunindo. 

E precisaríamos de que prazo nesse GT para fazermos então o nosso pronunciamento? Como o 

dia 1º de dezembro é segunda-feira, poderíamos marcar a reunião do CNAS no dia 1º ou 2 de 

dezembro. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sr. Presidente, se o senhor me permite, a 

questão da sistemática está meio confusa. Na verdade, quem propõe a política e as modificações 

é a SAS; então, o grupo de estudo é que teria de remeter à SAS as orientações, para que eles 

apresentem ao CNAS a proposta. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu já estou marcando a reunião para isso. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - O problema é que se está marcando uma 

reunião para logo após a entregue dos documentos. Como apresentamos um documento e logo 

em seguida deliberamos? 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é logo. 

   

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Tem que se dar um tempo para que essa 

comissão apresente à SAS as suas sugestões, e eles tragam para deliberarmos aqui e não o 

contrário.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Será da seguinte maneira, Gilson: a SAS receberá 

as sugestões, de acordo com o Diário Oficial, e as acatará ou não até o dia 23; o Prof. Mulatinho 

pediu um prazo para que a SAS apresente ao grupo de trabalho uma nova proposta autônoma. 

Daí, o grupo de trabalho trabalhará a nova proposta da SAS conjuntamente com ela, ouvirá os 

seus argumentos,... 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E entregará uma nova proposta à SAS. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só que temos de devolver à SAS para decidir. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Claro. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Eu gostaria de tecer um raciocínio paralelo. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Mulatinho. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Entendi o raciocínio do Conselheiro José Carlos e 

acredito que, se o grupo de trabalho será constituído hoje, por exemplo, ele pode começar 

imediatamente a trabalhar o material já disponível e até o dia 23 encaminhar à SAS. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Sem dúvida. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu lembraria que a SAS faz parte do grupo 

de trabalho. 

 

  CÉLIO VANDERLEI MORAES - Pelo que aprovamos agora há pouco, o GT se 

dedicará inclusive às contribuições que cheguem até o dia 24, portanto, ele pode se iniciar hoje 

para adiantar o trabalho e começar a estudar, mas ele não pode entregar à SAS nenhuma 

contribuição antes do prazo que vocês estipularam, dia 26 à tarde. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Mas a SAS fará as suas propostas. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Depois das propostas feitas pelo grupo, a 

SAS terá um tempo para fazer o seu documento final para apresentação ao CNAS. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Depois do dia 23. Estamos nos propondo a entregar 

no dia 26, conforme eu disse à Presidência, à tarde, a proposta da SAS. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Mas, Professor, só um ponto em que estou 

com dúvida: os dias 27 e 28, por exemplo, o grupo, do qual a SAS faz parte, fará a última 

proposta. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Que viria ao Plenário. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Essa última proposta não precisa mais 

passar para a SAS, envia diretamente ao Plenário? É isso que gostaríamos de saber para 

marcarmos a reunião. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - O meu entendimento é que no momento em que, no 

dia 26 à tarde, entregarmos ao CNAS, o CNAS fará o encaminhamento que achar conveniente.  
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  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Independente da contribuição do GT? 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, o GT já estaria funcionando. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Prof. Mulatinho, quem propõe a política é a 

SAS. O que estamos oferecendo é alguns ajustes mínimos deste Conselho à NOB, para que 

vejam se são viáveis ou adequáveis às necessidades de vocês e que proponham a nós.  Se 

vocês voltarem de novo para o CNAS, vai ser o próprio GT do CNAS apresentando a ele próprio 

para deliberar. E não é isso que a lei pede. A lei pede que vocês apresentem. 

  Então, o que estamos querendo é que essas pequenas correções de rumo sejam 

delegadas a vocês e que vocês tragam isso no bojo de um documento para ser aprovado. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Conselheiro Vandevaldo quer falar aqui. 

Mas o que eu entendi é o seguinte: como o GT está constituído, na realidade, ele já começaria a 

trabalhar e estaria tudo embutido, porque a SAS já faz parte desse GT. No dia 26, quando ela 

apresentasse o documento, ela já teria também recebido as contribuições do GT. Foi assim que 

eu entendi. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - E mesmo nos dias 27 e 28, quando o GT 

se reunirá, a SAS também estaria presente e seria do CNAS. Então, o trabalho feito por esse 

grupo seria apresentado ao Plenário do CNAS. Não teria mais que voltar à SAS. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É isso que estou entendendo também.  

  Tem a palavra o Conselheiro Vandevaldo. 

 

  VANDEVALDO NOGUEIRA - Eu só queria agregar uma coisa: é não pensar que o 

grupo de trabalho será o recebedor de propostas ao documento da NOB. As instituições que 

fazem parte do CNAS ou que estão fora do CNAS devem enviar as suas propostas para a SAS. 



 

 89 de 232 

O grupo de trabalho é um grupo interno do CNAS para esclarecer o Colegiado, para sua 

deliberação. Nada mais.  

  Então, é a SAS que tem a competência de apresentar a proposta de sua 

responsabilidade; as contribuições devem ser enviadas à SAS e não ao GT, e o GT, recebendo o 

documento final da SAS, estudará e apresentará para nós da forma mais clara possível para 

deliberarmos sobre isso. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - O entendimento é exatamente esse que o 

Conselheiro Vandevaldo acaba de apresentar. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, nesse caso, consulto os Conselheiros 

se a data de 1º de dezembro é boa. 

  Dois de dezembro, terça-feira, será reunião extraordinária do CNAS para o exame 

final da questão. Essa data atende a todos os Conselheiros? Quem teria uma outra sugestão? 

Dia 1º de dezembro seria melhor, segunda-feira? 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Segunda-feira é péssimo para quem não 

mora aqui, porque você tem que se deslocar no domingo. Depois viria logo em seguida a 

Conferência. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual seria a melhor data? Fica fixada a data 

para 2 de dezembro e os Conselheiros se adaptem a ela. 

 

  PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Sr. Presidente, eu gostaria 

registrar desde já que, durante  toda essa semana, não estarei no Brasil, pois estarei participando 

de uma reunião de ONGs e não poderei comparecer. Deixo assim justificada desde já a minha 

ausência na reunião do dia 2. 
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  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Secretaria Executiva convocará o seu 

suplente. 

  Eu ressalto que o GT criado terá um representante da Comissão de Política e um 

representante da Comissão de Financiamento, ambos da sociedade civil, que eu pediria que 

fossem indicados com a maior urgência à Presidência.  

  Aproveitando a presença do Conselheiro Eduardo Barbosa, consulto para saber se 

o representante dos Estados será ele mesmo ou se será uma outra pessoa, porque 

convocaremos imediatamente para a reunião. Temos também o representante dos municípios. 

  Quanto à Presidência e Vice-Presidência, não há problema. Consulto também 

quem seria o representante dos prestadores de serviço e o representante da SAS. 

  Vamos formar esse GT, Conselheiros, para já resolvermos essa questão? (Pausa.) 

  Estamos com um problema aqui, Conselheiros: a necessidade de o Dr. Elizeu fazer 

a exposição dele hoje sobre a Política, porque ele amanhã se submeterá à nova cirurgia. Então, 

ele não poderá vir amanhã de manhã. Nesse caso, pediríamos ao Dr. Elizeu que apresentasse a 

Política Nacional de Assistência Social, porque com isso fechamos o circuito Política-NOB, 

demanda de todos os Conselheiros.  

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Só uma questão: eu estou concordando 

que o Dr. Elizeu faça a exposição, porque não estou vendo outra alternativa. Seria prejudicá-lo 

demais pedir que viesse amanhã, porque se trata de uma cirurgia. 

  Por outro lado, quero ressaltar pelo menos o seguinte: o aproveitamento dessa 

discussão. Não sei como estão os outros, mas após dessa discussão da NOB, depois de um dia 

inteiro, às l7h, discutirmos um assunto importante como a Política de Assistência Social, é algo 

seriíssimo. Eu, por exemplo, farei um esforço enorme para tentar captar, pois o documento não 

foi lido anteriormente, uma vez que foi distribuído agora. Se tivesse sido lido, aí sim poderíamos 

ter mais facilidade, porque estaria mais claro e teríamos alguns posicionamentos. No que se 

refere à política, nós particularmente - eu, a Patrícia, o Vandevaldo, a Ana e a Mariazinha - 

fizemos parte de um grupo que também a discutiu e fizemos algumas contribuições. Queríamos 

saber se foram contempladas ou não. 



 

 91 de 232 

  A apresentação de hoje será apenas para constar  que foi feita. Depois, amanhã, 

veremos como é que, mesmo sem o Elizeu, mas talvez com a presença da representação da SAS 

— na pessoa do Dr. Mulatinho, da Albamaria ou de quem ele achar necessário, que serão bem-

vindos como sempre foram —continuaremos a discussão. Realmente, há de se convir que é 

muito difícil fazer isso hoje. Desculpa eu estar levantando isso, mas entendo que seja bem 

pertinente. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Também entendo ser pertinente, mas temos 

uma problema humanitário. Ele já foi submetido a uma cirurgia hoje e amanhã fará outra e, em 

virtude disso, temos que compreender. 

  Tem a palavra o Dr. Elizeu, ex-Conselheiro nosso, que hoje muito nos honra com a 

sua presença. 

 

  ELIZEU CALSING - O Conselheiro Célio pede que explique o que está 

acontecendo: trata-se de uma extração de um quisto, nada extremamente complicado, mas não é 

adiável. Somente isso.  

 

  PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Dr. Elizeu, colocaremos em votação a sua 

cirurgia ou um grupo de trabalho para analisá-la. (Risos.) 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Eu proponho que, além de paritário, seja 

multidisciplinar. 

 

  ELIZEU CALSING - Eu começaria dizendo que esse documento que os senhores 

Conselheiros têm em mãos já representam, a esta altura, um documento de Governo que já 

mereceu a consideração e a aprovação da Câmara Setorial de Política Social.  

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Desculpe-me. Como o Dr. Elizeu estava viajando 

nos dois últimos dias, ele está com uma informação defasada: o documento está em apreciação 
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no âmbito da Casa Civil, mas, em respeito ao Conselho, somente será levado à Câmara Social 

após a apreciação pelo Conselho. 

 

  ELIZEU CALSING - Então, desculpem-me a minha informação.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O documento já foi aprovado, Dr. Mulatinho? 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Não, ele só será levado à Câmara Social após a 

apreciação pelo Conselho. Ele está sendo apreciado no âmbito da Casa Civil. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está certo. 

 

  ELIZEU CALSING - Em relação ao documento anterior, com data de junho de 

1996, que recebeu considerações por parte deste Conselho, e de uma outra proposta que tinha 

sido feita em dezembro de 1996, o atual documento avança especialmente no sentido de colocar 

um posicionamento mais claro do Governo a respeito de como está se entendendo a questão 

social no País, e quais seriam as funções da Assistência Social no enfrentamento da pobreza e 

das diferentes condições de exclusão social. Tanto é que a justificativa, que anteriormente se 

constituía em um diagnóstico que, de certa forma, considerava essa questão social de uma forma 

ampla e mais abrangente, agora teve um tratamento diferenciado, especialmente para acentuar 

aquilo que seria mais típico da área da Assistência Social, no que também concerne as suas 

funções. 

  Então, a atual justificativa procura acentuar que há inevitavelmente uma série de 

mudanças que estão ocorrendo, especialmente na Administração Pública, na forma como as 

políticas públicas, especialmente as sociais, estão sendo consideradas, e também em função do 

tratamento que estão merecendo dentro de objetivos de uma maior eficácia, de maior eficiência, 

de propor também ações que tenham maior impacto social, especialmente sobre a redução de 

desigualdades. Principalmente, há um aspecto que vale ressaltar: a necessidade de que a 

Assistência Social não seja uma política setorial que possa resolver, por si, todos os problemas 
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sociais ou todos os problemas da exclusão, mas que ela deve estar integrada às demais políticas 

públicas e, nessa integração, ela tem um papel que é fundamentalmente o de contribuir na 

criação de oportunidades de inserção social desses segmentos mais excluídos. Isso foi o que 

motivou uma mudança na justificativa.  

  Na parte relativa aos objetivos e destinatários, também em função de discussões 

feitas no próprio âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social e de outros fóruns, 

considerou-se que era imprescindível ser mais fiel ao que a LOAS determina, ou seja, os 

documentos anteriores procuravam tornar mais abrangente a ação da Assistência Social. E, com 

isso, não se deixava claro o que o estatuto legal, o que a LOAS, no seu art. 2º, apresentava como 

destinatários da Assistência. Por esse motivo, este Capítulo também mereceu uma reelaboração, 

especialmente para que ele pudesse se ajustar melhor ao que já estava determinado para a 

Assistência Social, porque, do contrário, não teríamos um campo determinado de atuação.  

  Em seguida, vem o Capítulo das Funções da Política de Assistência Social. 

Anteriormente, haviam sido colocadas  quatro funções principais. Aqui estão duas, as de inserção 

e de prevenção, e acrescentava-se no documento anterior a de promoção e a de proteção. O 

documento recebeu várias críticas, inclusive de pessoas da Academia, no Encontro de agosto, 

em São Paulo, que o CNAS promoveu para discussão desse documento, sendo as principais que 

essas duas outras funções, por si só, já eram funções das políticas públicas sociais e que, ao 

acrescentá-las ao documento, não se melhorava a compreensão do que cabia à Assistência 

Social realizar. 

  Contudo, essa função de promoção parece fundamental, por estar ligada à 

cidadania, vindo agora embutida nessas duas funções principais que aqui estão. Como a própria 

LOAS determina, a função de proteção é uma função que deve cobrir todos os segmentos da 

população excluída e, portanto, deve permear o documento como um todo e não ser algo isolado 

ou específico. 

  O documento avança especialmente nas condições de eficácia para torná-las mais 

claras. Estão inseridas nesse documento basicamente nove condições, e elas se apresentam 

como pré-condições ou pressupostos indispensáveis para que essa Política possa alcançar os 

níveis de eficiência e eficácia desejados. Como poderão observar após uma leitura mais atenta, a 
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ênfase inicial está apresentada sob a articulação com as demais políticas públicas, 

governamentais, havendo também uma articulação profunda com todas as iniciativas 

desenvolvidas pela sociedade em geral, mantendo-se fielmente ao princípio que a própria LOAS 

determina. 

  A outra condição de eficácia está relacionada à descentralização e, a partir da 

quarta condição, acredito que há um comprometimento cada vez mais claro sobre como deverá 

ser coordenada e implementada essa política. Estabelece-se a necessidade de um aporte 

adequado de recursos, embora talvez aí não se esclareça tudo o que se podia dizer. Mas a 

verdade é que se aprofunda essa discussão que já vem sendo feita no sentido de que o aporte de 

recursos não pode ficar restrito ao âmbito federal, mas também Estados e municípios devem 

estar alocando recursos além da sua contrapartida legal. E, como todos sabem, pelas avaliações 

que estão sendo feitas, são poucos os Estados que têm acrescentados recursos novos à 

Assistência. Então, esse aporte adequado não depende única e exclusivamente do nível federal, 

mas também depende de Estados e municípios. 

  Depois há uma outra condição importante de eficácia aqui apresentada: uma 

atuação massiva, visando abranger em sua totalidade os destinatários das ações de Assistência, 

sendo esta, acredito, uma das condições mais importantes para a universalidade dessa política. 

Outra condição importante que a área também carece é a produção de pesquisas e diagnósticos, 

principalmente para que se tenha uma idéia clara das áreas prioritárias de atuação da 

Assistência, mas principalmente para que se possa, a partir daí, definir prioridades  de 

intervenção e padrões de qualidade para a implementação das ações de assistência. 

  Um aspecto também fundamental é a criação e implementação dos Conselhos de 

Assistência. A própria NOB, por exemplo, coloca como uma condição para a gestão municipal e 

estadual que os dois níveis de Governo não só criem como também definam as condições 

indispensáveis para o funcionamento desses Conselhos. Estamos aqui reafirmando que essa é 

uma condição de eficácia para a política.  

  Há a adoção de critérios transparentes e democráticos no processo de seleção e 

de organizações não-governamentais prestadoras de serviço. Esse é um ponto extremamente 

ambíguo e difícil até então para qualquer gestor. Aqui se coloca que isso será um pressuposto 
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importante, até para que a sociedade saiba onde estarão sendo alocados os recursos e com que 

critérios, inclusive para vencer os vícios de clientelismo, que ainda existem na Assistência Social, 

enfim, de toda essa provisoriedade que acontece na alocação de recursos. 

  E, por último, temos a permanente avaliação e controle públicos dos serviços, 

programas e projetos. Acreditamos que, a partir desse documento, as condições de eficácia estão 

um pouco mais enxutas e seguramente mais bem colocadas, de uma forma que venha a atender, 

no modo de entender da Secretaria, àquilo que tem sido proposto pelos vários gestores 

estaduais, municipais e, também e principalmente, pela sociedade civil.  

  No que se refere às diretrizes, houve, de certa forma, um enxugamento. 

Anteriormente, as diretrizes eram  muito mais abrangentes, havia muito mais diretrizes do que 

essas que estão postas. Procurando manter o documento mais fiel possível, tanto aos princípios 

quanto às diretrizes que a própria LOAS estabelece, o que se apresenta aqui, então, está 

profundamente atrelado ao  que poderíamos até considerar como um novo paradigma de 

intervenção pública nessa área. Isso vem também, de certa forma, complementar o que já estava 

colocado no Capítulo anterior, sobre as condições de eficácia.  

  Reafirma-se, então, a necessidade de incorporar a dimensão social nas políticas 

públicas governamentais, setoriais e macroeconômicas que componham essa estratégia global 

de desenvolvimento. Ou seja, uma maior atenção com a dimensão social dessas políticas. 

  Uma outra diretriz importante,  sobre a qual deveremos estar trabalhando de uma 

maneira muito incisiva, é a promoção da organização da rede que presta serviços e também 

oferta os bens e serviços na área da Assistência, mas conferindo prioridade à criança e ao 

adolescente. Essa prioridade é apenas para reafirmar aquilo que, de certa forma, está sendo 

proposto a nível de grupos de trabalho, CNAS, CONANDA, de alguma maneira. Isso não exclui, 

de forma alguma, outros segmentos da população, mas crianças e adolescentes, portadores de 

deficiência ou não, e crianças e adolescentes carentes teriam que merecer uma maior atenção, 

tanto pelos serviços, como também pelos outros programas que a Assistência possui. A 

revitalização da rede de Assistência passa necessariamente por essa diretriz.   

  Já me referi anteriormente a uma outra diretriz importante: a de combater os vícios 

de clientelismo, fisiologismos e assim por diante. A implementação do sistema nacional, 
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descentralizado e participativo, continua uma diretriz, bem como o estímulo, a orientação e 

regulamentação entre o setor público e privado da Assistência.  

  Outras três diretrizes que anteriormente não estavam suficientemente claras, são a 

valorização das atividades do voluntariado, a da parceria entre a União, Estados e municípios, 

bem como as diferentes iniciativas da sociedade civil. Eu teria que consultar o documento original, 

porque acredito que há um problema de redação. 

  Depois vem a necessidade de se aprimorar esse marco legal que rege o 

funcionamento e o financiamento das atividades filantrópicas de Assistência Social. Isso daqui 

caminha, talvez, na mesma direção dos trabalhos que o grupo de Normas está implementando. 

Essa outra diretriz diz respeito à necessidade de estabelecer e garantir padrões de qualidade aos 

serviços. Isso, de certa forma, já vem sendo feito e certamente é um dos pontos que está criando 

maiores dificuldades para as entidades, especialmente para aquelas que não conseguem 

oferecer um padrão mínimo de qualidade aos serviços que prestam.  

  Há também a criação de processos de divulgação de informações, planos e 

recursos referentes à Política de Assistência, algo que não está sendo adequadamente 

implementado na prática, havendo, portanto, a necessidade de priorizar as ações, tal como 

colocado na terceira diretriz, voltadas para a criança e adolescente. Nesse caso, já 

contemplaríamos todo esse universo de beneficiários da LOAS, com alguns objetivos que se 

relacionam fundamentalmente às ações que a Assistência Social já têm no elenco dos seus 

programas. 

  E, por último, a valorização da comunidade familiar como lócus do atendimento da 

Assistência Social. Tem havido uma insistência muito grande de colocar a família na centralidade 

da Política da Assistência Social. Não se trata somente de pegar apenas o indivíduo como um 

beneficiário, mas a sua família como um todo, haja vista que, tomando pela família o conjunto das 

necessidades que os indivíduos têm, se pode fazer um trabalho ter muito mais impacto do que 

simplesmente sobre esse indivíduo. 

  No que se refere ao Capítulo das Estratégias, aqui também houve uma tentativa de 

simplificação delas. Em conseqüência, elas pontuam aquilo que, de certa forma, estaria 

orientando, na prática, a política de Assistência: volta-se novamente a enfatizar a necessidade de 
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se estar organizando o fluxo de informações articuladas das três esferas públicas, com o objetivo 

de mostrar como é que funciona essa rede e como ela, de certa forma, atua de maneira integrada 

para oferecer um sistema de proteção social aos beneficiários da LOAS.  

  Uma estratégia importante é com relação às iniciativas voltadas para a geração de 

ocupação e renda — isso  em todas as ações, programas e projetos —, ou seja, não é somente 

uma ação específica, como a atenção ao idoso, que merecerá esse tipo de preocupação, mas 

também a ação para a pessoa portadora de deficiência e assim por diante. As demais estratégias 

se direcionam sempre no sentido de estar aperfeiçoando a atuação dos diferentes gestores e 

também do controle social da sociedade como um todo.  

  O Capítulo de Gestão talvez tenha merecido o maior volume de modificações, 

especialmente para contemplar algumas coisas que vêm sendo propostas pelos diferentes 

gestores. Mas, no que se refere especificamente à Política Nacional, certamente a ênfase está 

para as competências do Governo Federal.  

  Então, inicialmente, dois requerimentos básicos são colocados para que a Lei 

Orgânica da Assistência Social possa ser cumprida e também para que a Política Nacional de 

Assistência Social possa ser realizada com eficiência e eficácia: a necessidade de aprofundar as 

relações intergovernamentais, que estão presentes nas linhas de complementaridade e de 

cooperação, e numa atuação integrada onde cada esfera já tenha as suas competências 

determinadas pela própria LOAS, bem como se tenha a participação da sociedade civil, 

assegurada especialmente via Conselhos, em todos os níveis de Governo. 

   A seguir, apresenta-se de uma forma mais clara, e especialmente para mostrar 

como a Secretária de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social atuará, 

o papel ou a finalidade dos escritórios de representação nas Unidades da Federação, haja vista 

que esses escritórios, na grande maioria dos Estados, estão sendo considerados como 

imprescindíveis e tendo um papel importante não só no assessoramento técnico a Estados e 

municípios, mas principalmente o de estar contribuindo para que a União esteja mais perto dos 

outros dois níveis de gestão. 

  Em seguida, especialmente a partir do segundo parágrafo da pág. 14, acentua-se 

a prioridade sobre a municipalização da gestão da Assistência Social. A participação dos Estados 
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é colocada no último parágrafo e também ali tenta-se acentuar o seu papel estratégico e 

privilegiado de estar determinando quais são as prioridades que deverão merecer especialmente 

os recursos da União no financiamento dessas ações.  

  Por último, enfatiza-se a necessidade de que a implementação do processo 

descentralizado e participativo da Assistência envolve quatro aspectos, considerados importantes 

e que também estão tanto na Norma Operacional Básico, quanto na sistemática de financiamento 

das ações de Assistência: negociações, cooperações, assessoramento técnico entre as esferas 

de Governo e a parceria, que tem que ser aprofundada, especialmente a partir de procedimentos 

mais democráticos, particularmente no acesso aos recursos públicos onde, por exemplo, editais 

abertos de qualificação de entidades poderiam ser uma forma não só de elevar a qualidade dos 

serviços oferecidos, mas principalmente de selecionar uma rede que efetivamente possa atender 

a todas as condições de eficácia anteriormente apresentadas. 

  Há a necessidade de formação intensiva de gestores na área de Assistência, tanto 

governamentais como não-governamentais, bem como o fortalecimento de ações de interação 

entre os níveis de Governo e  com o conjunto das organizações não-governamentais para compor 

uma rede de Assistência Social, principalmente porque, segundo o art. 6º da LOAS, é essa rede 

de Assistência Social, de entidades e organizações que viabiliza e garante o processo 

descentralizado. 

  E o último Capítulo é o relativo ao financiamento. Ele agora sofreu várias 

modificações em relação à proposta anterior que, de certa forma, procurava detalhar um pouco 

melhor quais eram as ações financiáveis pela Assistência, e hoje está no documento que define a 

nova sistemática de financiamento. A inovação talvez seja o último parágrafo da pág. 16, que 

procura contemplar não como recursos do Fundo Nacional, mas como recursos que estão sendo 

canalizados para a área da Assistência os que hoje são contemplados em outros programas, 

sejam eles de habitação e saneamento, de educação, de saúde, de transportes públicos e de 

outros órgãos setoriais do Governo Federal. Então, o que se quer acentuar é que os recursos 

destinados à área da Assistência Social não são apenas aqueles contemplados no Fundo 

Nacional, mas também aqueles outros gastos adicionais e outros investimentos adicionais feitos 

pelos diversos órgãos setoriais do Governo Federal e que têm o seu objetivo voltado para prestar 
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serviços à clientela, a beneficiários que estão propostos no art. 2º da Lei Orgânica da Assistência 

Social.  

  Sinteticamente, este é o novo documento de Política Nacional de Assistência 

Social. É verdade que houve discussões que não avançaram adequadamente como, por 

exemplo, um maior detalhamento sobre como a Assistência Social proverá os mínimos sociais. A 

própria SAS procurou fazer várias discussões e vários workshops a respeito, mas efetivamente 

não existe consenso nem a nível do Governo, nem a nível da própria sociedade civil quanto à 

definição de quais os padrões mínimos as nossas discussões...   

     (falta de gravação)   

  ...de uma forma mais direta e mais profunda.  

  Seria isso, Sr. Presidente. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradeço ao Dr. Elizeu Calsing pela sua 

bela exposição aqui neste final de tarde, com sacrifício da sua pessoa, pois sabemos que hoje já 

sofreu uma cirurgia. Novamente, registro os nossos agradecimentos pela sua participação aqui 

hoje. 

  Pelo fato de estarmos com a hora próxima das 18h, precisaríamos chegar a uma 

decisão do Conselho sobre como examinaremos a Política. A Conselheira Marlova pediu a 

palavra para apresentação de sua sugestão. 

  Tem a palavra a Conselheira Marlova. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Em primeiro lugar, parabenizo a SAS e o Dr. 

Elizeu, porque o documento apresenta grandes avanços em relação ao documento anterior no 

sentido de se apresentar mais como uma política do que como um plano, conseguindo incorporar 

questões importantes. Evidentemente que temos - como o próprio Elizeu disse - aquilo que não 

são divergências, mas sim diferentes posições conceituais que eventualmente puxam mais para 

um lado ou para o outro.  

  A questão dos mínimos é um bom exemplo disso. Mesmo dentro da área de 

Assistência Social, teremos diferentes definições do que são os mínimos e do que a LOAS teria 
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que prover em relação aos mínimos, dependendo do teórico que escolhamos para seguir. Não 

teríamos condições hoje de fazermos uma discussão em relação aos pontos essenciais, porque 

tomamos conhecimento do documento agora. A nossa Comissão de Políticas terá que examiná-

lo, bem como a Comissão de Financiamento, porque, só en passant, ouvindo falar sobre o 

financiamento, entendo que fica definido que tudo é Assistência Social, mesmo nos programas 

geridos por outras áreas, tem que estar no fundo no que se refere à financiamento. E parece-me 

que não é isso que está sendo entendido.  

  Teremos “n” detalhes para discutir. O que eu ia sugerir é que tentássemos que as 

Comissões de Política e de Financiamento analisassem o documento da Política; os Conselheiros 

tivessem também um tempo para fazê-lo, para que depois retomássemos a discussão para 

aprovação não no dia 2, na mesma reunião que fecharemos a questão da NOB. Por ser antes da 

Conferência, espero que consigamos dar esse grande avanço no sentido de ter a Política 

aprovada, para que cheguemos à Conferência com ela aprovada. Na minha opinião, não fica 

prejudicado o exame detalhado que a Política exige. E todas as coisas que se colocaram em 

relação à NOB, poderiam valer para  a política. O CNAS nesse momento tem que realmente se 

debruçar sobre o documento da Política, sendo compromisso de cada Conselheiro ler com 

atenção, fazer esse esforço e exercício, contribuir com sugestões. E tenho certeza, Elizeu - até 

por que conheço bem o seu perfil e sei que está sob a sua responsabilidade direta -, de que 

vocês terão a flexibilidade bastante para incorporar essas sugestões e tentar, com o Conselho, 

construir um consenso em relação aos pontos que não estão suficientemente esclarecidos. 

  Essa é a minha proposta e o meu comentário, ao mesmo tempo que o parabenizo, 

por achar que o documento avançou muito. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro José Carlos. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Também parabenizo o Dr. Elizeu e a equipe 

da SAS. Mas eu sugiro  a vocês, com relação à questão de se anexar uma relação de programas 

dentro de um documento que é a Política,  que talvez fosse mais indicado que se retirasse isso, 

porque, se se a coloca com a Política, pode gerar uma discussão que não é conceitual. Você traz 
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uma discussão muito conceitual, e até muito bem feita, mas no final se colocam alguns adendos 

que não fazem parte exclusivamente da Política. 

  Se se pudesse retirar essa relação, porque se trata - imagino - de um anexo ou um 

adendo, ficaria mais fácil. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra a Conselheira Fátima. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - É sobre a questão levantada pela Marlova, 

o financiamento, sobre a qual não falarei hoje, porque amanhã, como não virá o Senador, volta a 

questão da UNICEF e a proposta é exatamente sobre o acordo entre a UNICEF - e não virá 

ninguém daquela entidade - e o CNAS, por intermédio da Comissão de Financiamento.  

  Então, a Comissão de Financiamento colocará a discussão e o encaminhamento 

que estamos dando, exatamente para fazer o levantamento da parte da Assistência que não está 

contemplada. Como isso vai para o Fundo, enfim, trata-se de uma discussão que entendo que 

pode subsidiar a própria Política, e se trata de uma questão que o CNAS sempre quis fazer e 

agora fará, eu deixaria para amanhã.  

  Eu também concordo com o encaminhamento da Marlova. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Alguém mais gostaria de se manifestar 

sobre o documento ou podemos passar ao encaminhamento da Marlova? 

 

  MARIA JOSÉ LIMA ROCHA BARROSO - Só queria concordar com o José Carlos 

sobre esse adendo aqui, porque inclusive verifiquei que todos estão bem contemplados, só os 

idosos que não — e eu fico pensado o que você tem contra a categoria. 

 

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A categoria é demais. (Risos.) 

 

  MARIA JOSÉ LIMA ROCHA BARROSO - Verifiquei que aqui somente está 

contemplada a questão da renda mensal vitalícia. Eu gostaria que esse elenco de programas não 
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fizesse parte, ou melhor, se fizesse parte, fossem incluídos os programas com os idosos que não 

estão aqui. 

  Somente isso. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem a palavra o Conselheiro Paulo. 

 

  PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em primeiro lugar eu queria um 

esclarecimento sobre esse adendo distribuído depois, porque não tem título nenhum. No que se 

constitui propriamente esse adendo “Programas, Objetivos e Ministérios”? 

  Entendi o que tem na tabela. O que quero saber é qual a posição da SAS. 

 

  ELIZEU CALSING - A posição, Conselheiro Paulo, é de estar afirmando que a 

Assistência Social, financiada pelo Governo, não contempla única e exclusivamente o que está 

dentro do Fundo Nacional de Assistência Social, mas que outros programas tenham a função de 

contemplar determinados contigentes da população, que constam no art. 2º da LOAS. Se você 

pegar o PRONAF, embora a Assistência Social não tenha nenhum tipo de gestão sobre esse 

recurso e nem propriamente sobre a Política, dentro da descrição do objetivo do programa, vemos 

que ele visa atender a famílias carentes e outros segmentos, como os idosos - como a Mariazinha 

está cobrando -, que são clientelas que o PRONAF efetivamente financia com esses recursos que 

ele tem. 

  Mas o que estamos querendo colocar - e é o que pesa - é o que acentuamos na 

parte do Capítulo da Eficácia, à pág. 7: a necessidade de um maior aporte de recursos 

financeiros, juntamente com os Estados e municípios, para a cobertura dos programas, projetos, 

benefícios, serviços e demais ações desenvolvidas pela Assistência Social. Aí, sim, a ênfase está 

voltada para aquilo que comporá o Fundo Nacional, cada Fundo Estadual, cada Fundo municipal. 

O que se queria dizer, até dentro da própria perspectiva de integrar as outras políticas setoriais - 

na política setorial da Assistência Social, por exemplo, para o idoso existe um plano de ação 

integrada. Esse plano de ação integrada contempla recursos e ações de diferentes órgãos 

governamentais. Então, o que queríamos colocar era exatamente isso no segundo parágrafo: que 
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há necessidade de fortalecer a ação da Assistência Social, via outros programas que existem 

dentro do Governo Federal. Esse mesmo esforço está sendo feito na área da pessoa portadora 

de deficiência. Já existe um grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério do Planejamento, que 

está fazendo um plano integrado para justamente não gerenciar recursos que estão em outras 

áreas do Governo, mas para dar maior visibilidade à ação de Governo com relação à pessoa 

portadora de deficiência. 

  Esse mesmo esforço pretende ser feito na área da criança e do adolescente. 

Agora, o aporte de recursos que tem que ser feito via Fundo Nacional, Estadual ou municipal, é 

uma condição de eficácia que já consta. Uma outra condição de eficácia que aqui está colocada é 

essa necessidade de integração das ações do Governo, e a própria Assistência Social - a própria 

SAS, vamos deixar claro - tem tido o papel de influenciar no sentido de uma melhor alocação de 

recursos para as clientelas que estão definidas pela LOAS. 

  Hoje, por exemplo, o aumento do per capita da criança de 0 a 6 anos em creches 

está sendo feito com adicional de recursos da área da Saúde, para que o programa do leite seja 

levado às creches, acrescentando recursos para o financiamento da merenda escolar etc. 

  Como a LDO não permite o aumento per capita e nem de metas, estamos tentando 

uma maior articulação do Governo para complementar a clientela hoje conveniada na área de 

Assistência Social com esse aporte adicional de recursos. 

  É certo que não fomos suficientemente felizes ao descrever tudo na página 16, 

mas o objetivo era o de estar formulando planos integrados, para captação daquilo que está 

sendo alocado em outros programas de Governo para os objetivos da Assistência Social. 

Estamos trabalhando a nível de Estados e municípios, mas nesse caso teríamos que fazer uma 

reformulação, talvez para contemplar melhor o que estávamos dizendo agora. 

   

  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Entendemos que o senhor mantém essa 

relação no corpo da Política Nacional de Assistência Social. 

 

  ELIZEU CALSING - Não sei se manteremos essa relação de programas. Isso era 

mais para que os senhores Conselheiros tivessem uma idéia. 
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  JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA -  A questão é conceitual e isso é operacional, o 

que complica.  

 

  ELIZEU CALSING - Sem dúvida. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, Conselheiros, já que teremos uma 

reunião extraordinária no dia 2 para examinar a Norma, temos a proposta de fazermos a votação 

dessa Política naquela data, em vez de examiná-la hoje. Como está sugerindo o Conselheiro 

Vandevaldo, daríamos um tempo para que todos a examinassem, Política e depois NOB.  

  Isso transforma a reunião do dia 2 em uma reunião da maior importância, se os 

senhores concordarem com a sugestão da Conselheira  Marlova. 

  Tem a palavra o Dr. Mulatinho. 

 

  HELDO VITOR MULATINHO - Somente um pedido de informação, Sr. Presidente, 

em relação à forma como o documento será discutido até o dia 2.  

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele será examinado no CNAS, pela 

Comissão de Política, e, no dia 2, essa Comissão virá aqui com um parecer ou sugestões a 

respeito do documento, para que ele seja evidentemente votado nessa reunião. 

  Nesse período, como teremos o GT da NOB funcionando com a presença da SAS 

— e na Comissão de Política também temos a presença da SAS —, praticamente teríamos ali um 

lócus para examinarmos, conjuntamente com a Secretaria, o documento. Acredito que, nesse 

momento, qualquer outra alternativa seria realmente não dar ao Conselho o mínimo de prazo para 

o exame do texto distribuído hoje.  

  Tem a palavra a Conselheira Ana Lígia. 
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  ANA LÍGIA GOMES - Sinto necessidade de um esclarecimento porque, no meu 

entender, já acertamos a nossa posição em relação à NOB. Quanto à Política, o que está posto 

aqui é que a Política entra na pauta do dia 2. Não há nenhum outro compromisso prévio. 

  Enquanto Conselheira, não estou a me comprometer que a Política saia aprovada 

no dia 2. Estamos discutindo que ela entrará na pauta, isso é outra história. Não vamos ter 

novamente de trabalhar a toque de caixa, com camisa-de-força outra vez. Ela entra na pauta do 

dia 2 e o CNAS irá apreciá-la. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A meu ver, estamos recebendo um desafio 

muito grande de tentar aprovar a Política antes da Conferência Nacional de Assistência Social. 

Uma vez que teremos a Segunda Conferência Nacional, acredito que isso seria um avanço 

significativo para o Conselho Nacional de Assistência Social, pois na primeira não tínhamos a 

Política e, dois anos depois, continuamos sem a Política aprovada. Então, se conseguirmos 

aprová-la no dia 2, seria realmente um avanço.  

  Evidentemente, isso não significa que no dia 2 teremos a aprovação. 

 

  MARIA DE FÁTIMA DE A FERREIRA - Para o dia 2 fica a proposta - e foi por isso 

que acatei a decisão da Marlova, de que discutir amanhã criará o mesmo problema, porque não 

teremos tempo para ler. Contudo, para o dia 2 teríamos condições de estarmos aprofundando a 

discussão sobre a  Política. Vamos discutir no dia 2; aprovar ou não, dependerá do 

aprofundamento das discussões. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se todos estiverem de acordo com a 

proposta da Conselheira Marlova, examinaremos a Política no dia 2. 

  Quem estiver de acordo com essa proposta permaneça como está. (Pausa.) 

  Está aprovada a proposta de discussão no dia 2. 

  Senhores Conselheiros, dado o adiantado da hora, eu os convoco para amanhã, às 

9h em ponto, porque amanhã particularmente terei de viajar no final da tarde, às 18h40m. É 

importante que comecemos cedo, pois temos o assunto da Conferência para examinar, e eu 
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sugeriria começar por ele, por ser da maior urgência, e à tarde complementaríamos com os 

demais temas.  

  A palavra está à disposição dos Conselheiros se houver alguma outra observação 

a fazer. 

  

  ANA LÍGIA GOMES - Sr. Presidente, eu só queria adiantar  ao Presidente sobre 

um assunto que chegou há pouco, em razão da dificuldade da Comissão de Normas não ter 

assessor jurídico. Pedimos a inclusão na pauta de amanhã de uma manifestação daquela 

Comissão sobre um pedido de reconsideração do termo “filantrópico” da Golden Cross, porque 

ela quer a filantropia de volta. O Conselheiro Célio possivelmente será o Relator,  em nome da 

Comissão de Normas. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas temos alguém para relatar isso? 

 

  ANA LÍGIA GOMES - Perfeitamente. O parecer está assinado por mim. Se eu não 

estiver, o Conselheiro o relatará. 

 

  PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se todos estiverem de acordo com a 

solicitação da Conselheira Ana Lígia, nós o incluiremos na pauta de amanhã. 

  Senhores Conselheiros, agradeço a presença de todos, especialmente a dos 

Conselheiros e representantes da SAS que vieram hoje, aos nossos ex-companheiros, Dra. 

Albamaria e Dr. Elizeu. 

  Declaro encerrada a nossa reunião de hoje. 

*********** 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Bom-dia a todos. 

          Dando início aos nossos trabalhos de hoje, quero comunicar que estamos com um 

problema que precisamos que todos os Conselheiros tomem conhecimento: no dia 2 de 

dezembro próximo esta sala vai estar ocupada, então, não poderemos fazer a nossa reunião aqui 

nesse dia. Por outro lado, também já verificamos e não poderemos fazer a reunião do dia 2 na 

sala do 4º andar do Ministério do Trabalho. Mas esta sala estará disponível no dia 1º de 

dezembro. Então, teríamos a alternativa de antecipar a nossa reunião extraordinária para o dia 1º 

de dezembro ou teríamos de arranjar uma outra sala.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - No CNAS não dá para fazer 

a reunião porque lá não temos serviço de gravação.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Eu tenho uma sugestão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pois não, Professor.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Nós temos um mini-auditório lá no prédio da SAS 

onde cabem umas cinqüenta, sessenta pessoas.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tem gravação?  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Sim, tem estrutura de gravação e tudo o mais.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, podemos fazer lá.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Posso pedir lá.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois o Secretário Moroni vai olhar lá 

para ver se dá para fazer gravação.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Lá temos todo o sistema de gravação.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - É auditório, não vai ser 

mesa, como aqui.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – São cadeiras com mesas à frente.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - E lá há possibilidade de gravação.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Acredito que sim, mas posso mandar verificar 

agora e responder ainda nesta reunião.  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Por favor, Dr. Mulatinho.  

Dando seqüência à nossa pauta de assuntos, vamos tratar agora da nossa 

Conferência Nacional de Assistência Social. O Relator é o Conselheiro Vando. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Da última reunião do CNAS a esta data o GT-

Conferência se reuniu duas vezes, uma delas com a equipe de apoio – a Carmelita Yazbek, a Biá 

e a Raquel Rachelle - que foi contratada pelo CNAS para ajudar o GT. Nessa reunião definimos 
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alguns encaminhamentos para a Conferência, discutimos uma programação e vocês receberam 

aí uma série de documentos, parte já encaminhada para os Estados e parte ainda pendente de 

decisão nossa. Como os documentos não têm números, vou mostrar aqui. 

Este primeiro já foi enviado para os Estados há bastante tempo, antes mesmo 

das conferências municipais e estaduais e está, segundo o Célio, disponível na Internet.  

As orientações gerais para a II Conferência Nacional também foram enviadas 

para os Estados. A ficha de inscrição também foi enviada para os Estados. O quadro 

demonstrativo também. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Só o Regimento Interno que 

não.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – O Regulamento foi numa primeira versão, houve 

pequenas alterações na última reunião, e vocês têm o documento praticamente na versão final – 

talvez precise ainda de um pequeno ajuste, que foi feito de ontem para hoje. Mas, em princípio, o 

Regulamento já está aprovado pela Comissão. E o Regimento Interno, que também foi discutido 

na Comissão e lá ficou aprovado como sendo a proposta final para ser entregue durante a 

Conferência, porque vai ter de ser discutido ainda na Conferência. Poderá ser entregue até antes, 

mas terá de ser discutido ainda na Conferência.  

Por fim, o documento de programação. Todas as pessoas que constam dessa 

programação já foram contactadas e já confirmaram suas presenças nos painéis. O problema 

ainda está a nível dos convidados para a abertura. Vocês têm aí a programação. Ainda não temos 

a confirmação do Presidente da República, Lúcia Vânia, Reinhold Stephanes – não sei se o 

Gilson tem alguma novidade... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Ministro já me confirmou que estará 

presente. Já está confirmado. Eu falei a ele que íamos convidar também outros Ministros e ele 

está de acordo, não tem problema. A questão é só da presença do Sr. Presidente da República, 

que há alguns problemas que precisamos ver como vai ser, porque, como a nossa sessão de 
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instalação será no Congresso Nacional, não é muito freqüente essa possibilidade – aliás, acredito 

que não seja possível – da presença do Presidente da República no Congresso. Esse é um 

assunto de que o Ministro está tratando.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Nem o Marco Maciel?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que o Vice pode, mas o Ministro 

está vendo isso, ligou na minha presença para a Secretária do Presidente e está tratando do 

assunto. De maneira que vamos ter uma posição dentro em breve.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Nesse documento que vocês receberam em 

anexo consta o projeto de financiamento da Conferência Nacional – projeto para 

operacionalização da II Conferência Nacional de Assistência Social.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Na reunião que tive com o Sr. Ministro, 

ele me disse que o orçamento e as questões estavam aprovadas para a nossa Conferência. É só 

implementar isso.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Só lembro também que a medida provisória que 

foi editada nos dias 7 e 11 de novembro corrige a história da realização da Conferência. Então, a 

II Conferência está já garantida pela medida provisória.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É a nova medida provisória. Qual o 

número dela?  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Agora é 1.599.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Medida Provisória nº 1.599. Essa é a nova 

MP da LOAS. Ela substituiu a anterior, que era 1.473, que foi revogada por essa. No último artigo, 

ela revoga essa MP.  

Nós conseguimos ontem uma cópia do Diário Oficial da União, e vou pedir para 

o André distribuir para vocês.  

O art. 7º dessa nova medida revoga a anterior, a 1.473-37. Então, não existe 

mais a MP 1.473-37, que foi substituída pela 1.599-38.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Esses são os documentos com relação à 

Conferência. Não sei por onde começamos. Talvez discutindo a programação... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Teríamos a questão do 

Regimento, da programação e critério dos convidados. Esses três pontos são importantes.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – O grupo avançou alguma coisa também com 

relação aos critérios de convidados.  

A Patrícia sugere que comecemos pelo Regimento. Concordam?  

Começamos pelo Regimento, depois programação e lista de convidados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Acho que precisam ser mencionados, não 

totalmente ler, mas mencionar, alguns pontos importantes que podem ser objetos de discussão. 

Deixo a seu critério o que você achar mais razoável. Ou então faz uma leitura.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Vamos fazer uma leitura desse documento... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É pouco; são só 12 artigos.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – São quatro páginas e meia.  

O Moroni vai ler.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - “Regimento Interno da II 

Conferência Nacional de Assistência Social.  

A II Conferência Nacional de Assistência Social, convocada pela Portaria do 

Ministério da Previdência e Assistência Social e/ou Resolução do Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, dando cumprimento ao disposto no artigo 18, inciso VI, da Lei no 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, terá seu funcionamento regido pelo seguinte Regimento 

Interno: 

 

CAPÍTULO I 

DO TEMÁRIO 

 

Art. 1º - A II Conferência Nacional de Assistência Social terá como tema geral O 

Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social - Construindo a Inclusão - 

Universalizando Direitos. 

 

CAPÍTULO II 

DA DINAMICA E METODOLOGIA DA II CONFERÊNCIA 

 

Art. 2º - A II Conferência Nacional de Assistência Social será constituída de 

exposições e debates através de painéis, grupos de trabalho e plenárias.  

 

Art. 3º - Os subtemas da II Conferência Nacional de Assistência Social serão 

apresentados por conferencistas e painelistas, conforme a programação divulgada previamente. 

 

Art. 4º - Dos Painéis: Os temas da conferência serão apresentados sob a forma 

de Painéis. Cada painel contará com um coordenador, um sistematizador e um secretário 

responsáveis pela condução dos trabalhos, definidos pela Comissão Organizadora da II 

Conferência Nacional de Assistência Social. 
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§ 1º - O coordenador terá a atribuição de coordenar o painel e os debates, 

assegurando o uso da palavra a todos os participantes. 

 

§ 2º - Ao secretário cabe anotar as inscrições e cronometrar o tempo de 

intervenção da Plenária. 

 

§ 3º - Os subtemas da II Conferência Nacional de Assistência Social 

apresentados em forma de painéis, conforme dispõe o Regulamento, serão debatidos pela 

plenária através de intervenções que poderão ser apresentadas por escrito ou oralmente. 

 

§ 4º - Cada intervenção não poderá ultrapassar o tempo de 3(três) minutos. 

 

§ 5º - Após o debate, o sistematizador apresentará uma síntese da discussão, 

com levantamento de questões para subsidiar os trabalhos em grupo. 

 

Art. 5º - Dos Trabalhos em Grupos: Os grupos de trabalho serão constituídos 

por delegados e convidados, previamente distribuídos pela Comissão Organizadora da II 

Conferência Nacional de Assistência Social. 

 

§ 1º - Cada grupo de trabalho terá um coordenador e um relator, definidos 

previamente pela Comissão Organizadora e um relator-adjunto eleito pelo grupo. 

 

§ 2º - O coordenador terá as seguintes atribuições: 

a) apresentar a síntese do painel elaborada pelo sistematizador do painel; 

b) abrir e orientar a discussão dos temas; 

c) esclarecer dúvidas; 

d) coordenar os debates, assegurando o uso da palavra a todos os 

participantes; 
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e) cronometrar o tempo de intervenção de cada participante. 

 

§ 3º - O relator terá as seguintes atribuições: 

a) registrar as conclusões do grupo em instrumento próprio - relatório – 

fornecido pela Comissão Organizadora da II Conferência Nacional de Assistência Social e 

apresentá-las ao grupo, no final dos trabalhos. 

b) encaminhar à Comissão de Relatoria as conclusões do grupo após o término 

dos trabalhos. 

c) apoiar a relatoria geral na elaboração das propostas. 

§ 4º - Ao relator adjunto caberá auxiliar o relator no registro das conclusões dos 

grupos. 

 

§ 5º - Cada participante do grupo contará com um tempo de 3 (três) minutos 

para sua intervenção. 

 

§ 6º - As propostas poderão ser apresentadas oralmente, mas necessariamente 

deverão ser encaminhadas por escrito. 

 

Art. 6º - Farão parte do documento final de cada grupo somente as propostas 

que tiverem sido aprovadas por 30% dos delegados, presentes por ocasião da votação.  

 

§ 1º - O relatório de grupo deverá conter o número de votos obtidos por cada 

proposta, nome do coordenador e dos relatores e o tema discutido. 

 

§ 2º - Será anexada ao relatório a listagem de presença assinada pelos 

delegados participantes do grupo. 
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Art. 7º - A II Conferência Nacional de Assistência Social contará com uma 

equipe de relatoria geral encarregada de elaborar e apresentar o documento final, para 

deliberação da Plenária Final. 

 

Parágrafo Único - Para a realização de sua tarefa a relatoria geral contará com o 

apoio dos relatores dos grupos de trabalho. 

 

Art. 8º - A mesa coordenadora da Plenária Final será composta por um 

coordenador geral, um coordenador adjunto, dois relatores e um secretário definidos pelo CNAS. 

 

Art. 9º - O processo de apreciação e aprovação das propostas dar-se-á da 

seguinte forma: 

I. Um dos relatores procederá a leitura das propostas e dos destaques da 

relatoria sobre matérias divergentes. 

II. Durante a leitura das propostas, os delegados poderão apresentar destaques, 

por escrito, em formulário próprio. 

III. Os destaques devem ser apresentados à mesa por escrito. 

IV. O documento final será votado globalmente, ressalvados os destaques. 

V. Após a leitura e votação global passar-se-á a discussão e apreciação dos 

destaques. 

VI. Apresentado o destaque, a mesa abrirá a discussão para manifestações 

favoráveis e contrárias, em igual número de até duas defesas e com tempo máximo de 3 (três) 

minutos para cada manifestação. 

VII. Iniciado o processo de votação não serão permitidas questões de ordem, de 

esclarecimento ou de encaminhamento. 

VIII. O número de manifestações favoráveis ou contrárias aos destaques poderá 

ser elevado em até mais um, caso a Plenária não esteja suficientemente esclarecida. 

IX. Encerradas as manifestações, segundo o estabelecido no item anterior, 

procede se à votação. 
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X. Não será permitido o levantamento de questões após ter sido a apreciação do 

destaque. 

 

§ 1º - A aprovação das propostas será por voto de maioria simples dos 

delegados presentes. 

 

§ 2º - As votações serão feitas através do uso de cartão de votação fornecido 

pela organização da II Conferência Nacional de Assistência Social. 

 

§ 3o- A votação será definida por contraste e, em caso de dúvida, por contagem 

dos cartões de votação, sendo aprovada por maioria simples. 

 

Art. 1O - Das Moções: Durante a II Conferência Nacional de Assistência Social 

poderão ser apresentadas moções, as quais deverão ser elaboradas em formulário próprio e 

entregues à Secretaria da II Conferência Nacional de Assistência Social até as 18:00 horas do dia 

11 de dezembro, de maneira a permitir o processo de apreciação e aprovação pela Plenária. 

 

§ 1º - Somente serão aceitas moções subscritas por no mínimo, 20% dos 

delegados credenciados pela II Conferência Nacional de Assistência Social. 

 

§ 2º - As moções serão submetidas à votação da plenária e as aprovadas serão 

anexadas ao relatório. 

 

Art. 11 - Cada Delegado, devidamente credenciado, terá direito a um voto. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 12 - Os casos omissos, não previstos neste Regimento, serão resolvidos 

pela Plenária da II Conferência Nacional de Assistência Social.”  

Para ficar claro o procedimento, a proposta do Regimento Interno é aprovada 

pelo Conselho, vai ser publicada no Diário Oficial essa proposta, ela é discutida e aprovada na 

Plenária da Conferência. Então, pode sofrer modificações na própria Plenária. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Está inscrita para discutir a Conselheira 

Patrícia. 

Tem a palavra a Conselheira.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Primeiro, quero voltar a lembrar que fizemos 

todo um esforço para colocar grande parte da normatização do funcionamento da Conferência no 

Regulamento, com aquela concepção de que o Regimento é submetido à votação na Plenária e 

pode ser mudada, mas há coisas que não podem ser mudadas no Plenário, porque antecederam 

a Conferência e se for alterado na hora, não tem como providenciar aquela alteração. Por isso, 

deixamos muitas coisas para a regulamentação – a regulamentação não está em discussão – e 

deixamos para o Regimento só aquilo que se refere ao funcionamento da Conferência e não o 

que precede a Conferência. Isso está no Regulamento.  

Só para lembrar um pouco isso.  

Como fiz parte da Comissão, eu não teria destaques em termos de conteúdo. 

Tenho alguns destaques com relação à redação. Há artigos que têm de ser suprimidos, porque 

estão repetidos etc. Então, vamos ver os encaminhamentos mas o de redação passamos direto.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Presidente, um esclarecimento do Moroni.  

Moroni, desculpa a minha ignorância, mas o que é essa “votação definida por 

contraste”?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Você tem três cores de 

cartões: verde, amarelo e vermelho. Vermelho é “sim”; verde “não” e amarelo é “abstenção”. 
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Levanta na hora e você olha por contraste. Isso é para evitar que tenha de chamar o voto três 

vezes. Faz por cores de cartões, que fica mais fácil.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em caso de dúvida... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Faz a contagem.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se o vermelho for dominante, está clara a 

votação.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Por isso os cartões de 

votação têm de ser grandes, que evita que chame três vezes o voto: sim, não, abstenção; houve 

dificuldade, tem de chamar de novo... Visualiza rapidamente bem melhor.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Obrigado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém quer comentar o 

Regimento?  

Eu gostaria também de fazer alguns comentários.  

Dr. Mulatinho.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – O programa virá posteriormente?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Depois, sim.  

A respeito do Regimento, no art. 5º temos os grupos de trabalho mas não é 

definido o número de grupos. Isso está no Regulamento? Eu não me lembro mais. Está? São 18 

grupos previstos no Regulamento?  

Está certo, art. 19.  
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Segunda dúvida: art. 10, § 2º - não teve o critério de aprovação das moções, 

mas o Vando já me falou aqui que faltou mas é de maioria simples. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – São submetidas à aprovação da Plenária e são 

aprovadas por maioria simples.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Sim, mas tem de constar.  

Eu estou com uma dúvida a respeito do art. 12, sobre casos omissos resolvidos 

pela Plenária.  

Eu não sei como será isso. Vai ter de definir um processo para casos omissos 

pela Plenária. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - É o seguinte, Gilson: pela experiência 

que temos, toda vez que em qualquer conferência, congresso etc. que colocamos que os casos 

omissos serão resolvidos por qualquer outro órgão que não seja a Plenária, a Plenária não aceita 

e coloca lá que devem ser resolvidos pela Plenária.  

De fato, democraticamente, é melhor que sejam resolvidos pela Plenária 

mesmo. Quais são os casos omissos? São determinados delegados, por exemplo, que vêm e não 

podem ser credenciados. Eles não vão querer que esse caso seja resolvido por uma comissão. 

Eles vão querer que vá para a Plenária e mesmo que seja decidido que seja por comissão, eles 

vão interpor recurso à Plenária.  

Outros casos que sejam da organização da Conferências, estes consta do 

Regimento Interno que serão resolvidos pela Comissão de Organização da Conferência.  

Os casos omissos que dizem respeito à Conferência, por exemplo, um 

palestrante que não veio, como vai resolver, ou, digamos, mudança de horário, tudo isso quem 

tem de resolver é a Plenária. O Regimento Interno, o próprio nome está dizendo, é o Regimento 

Interno da realização da Conferência – isso que a Patrícia disse – o que vem antes. Os problemas 

mais gerais que não dizem respeito à Plenária serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Pela Presidência da 

Conferência e a Comissão Organizadora.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - E aqueles problemas que dizem mais 

respeito à Conferência, só a Plenária da Conferência tem de resolver. Isso é uma praxe e acho 

que é muito mais democrático. Se não colocarmos, vai terminar tendo de inverter lá, portanto, é 

melhor já colocar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O art. 8º, para mim, ficou vago também: 

“um secretário definido pelo CNAS”. Como o CNAS vai definir isso?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Nós temos uma reunião ainda.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - No dia 2?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - É que isso está na atribuição 

da Comissão Organizadora. Essas definições estão como competência da Comissão 

Organizadora no Regulamento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não; aqui está escrito que serão definidos 

pelo CNAS e não pela Comissão Organizadora.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Esse mesmo artigo está no Regulamento.  

Nós discutimos também que há muita coisa no Regulamento que não pode ser 

objeto de discussão na própria Plenária, ou na Conferência, porque já está em Regulamento. Mas 

se você não coloca no Regimento, ele fica com pedaços. Então, muita coisa está em 

Regulamento mas também consta no Regimento.  

Então, essas questões que constam do Regulamento na Conferência já vão 

estar resolvidas. Ou seja, como no Regulamento diz que compete à Comissão Organizadora 
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definir secretário, quando chegar a Conferência isso já estará definido, já vai ter o nome do 

secretário e tudo, porque está no Regulamento. E o Regimento só confirma.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - O art. 15 do Regulamento, 

item VII, coloca como competência da Comissão Organizadora “definir os coordenadores de 

mesas, sistematizadores temáticos, relatores-gerais e secretários”. Está na página 5.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quer dizer, tanto para as mesas, quanto para 

trabalhos de grupos, nós trouxemos para prerrogativa do CNAS, através da Comissão 

Organizadora definir isso e apenas um relator de grupo seria eleito lá. Por quê? Porque 

entendemos que essa função de coordenação e de relatoria as pessoas têm de ter perfil para 

fazer isso. Porque, se você não tem uma qualificação para a relatoria, os relatórios dos grupos 

saem superconfusos e a relatoria-geral não tem capacidade para sistematizar. Então, tudo bem 

que o grupo eleja uma pessoa que seja de apoio do relator oficial, que vamos indicar, para que 

até haja dois relatores, um pode estar conferindo se não escapou nada em termos de anotação, 

mas que tenhamos o nosso relator, uma pessoa que tenha capacidade e facilidade de 

sistematizar. E também vamos estar indicando o coordenador de grupo, porque o coordenador 

tem um papel fundamental. Ele tem de ter capacidade de coordenar, de dirigir, de gerenciar as 

questões e inclusive conflitos que haja no grupo. E é esse o mesmo raciocínio em relação às 

mesas – mesas de painéis, mesa de plenária final nós já estamos fechando porque cabe ao 

CNAS, através da Comissão Organizadora indicar esses nomes de acordo com o perfil das 

pessoas. Há pessoas com mais habilidade para a relatoria, outras para a coordenação e outras 

não se identificam nem para um papel nem para outro e é preciso que os trabalhos tenham um 

objetivo e uma agilidade. Por isso colocamos isso fora do Regimento, está repetido no 

Regulamento e não está em discussão coordenação e relatoria de grupos, porque isso vemos 

como funções técnicas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu só queria observar que aqui deve ser 

pela Comissão Organizadora e não pelo CNAS, para ficar coerente. No Regimento.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Pois é, inclusive foi até o Shimano que lembrou 

isso na reunião, que estava pela Comissão Organizadora e acabou ficando CNAS.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém quer fazer observações?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ainda tenho uma questão. Quando o José 

Carlos perguntou para o Moroni o que era contraste, e o Moroni explicou essa dinâmica, eu 

também tinha entendido de outra forma. Eu tenho outra concepção de contraste, também. Faz-se 

contraste quando se tem um único cartão de votação, que normalmente é o crachá, mas pode ser 

outro, vota com o crachá e se as pessoas são favoráveis se levantam, as que são contrárias 

levantam o crachá e as que se abstêm levantam. É um único cartão de votação. É um para cada 

e não se vota simultaneamente com cartão vermelho, para quem é a favor, amarelo para quem é 

contra... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Estamos querendo agilizar a 

Conferência. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mas acho que isso confunde. E a abstenção? 

Não sei, eu não havia entendido assim. Acho essa metodologia confusa levantar ao mesmo 

tempo as pessoas que estão a favor e contra, todo mundo levantando na mesma hora, aquela 

quantidade de cartões de cada cor... Acho que isso confunde as pessoas.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas é importante, Conselheira, para você 

ter uma idéia de presenças. De repente, você não sabe só mostrando uma cor qual o volume de 

pessoas presentes e não sabe se tem maioria ou não.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu tenho uma dúvida com relação 

a isso.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Você precisa ter uma idéia de presença. 

Na hora da votação, todo mundo que seja delegado tem de se mostrar presente. Para isso, todo 

mundo tem de mostrar alguma coisa. Para você ter uma idéia, no contraste, se no total de cartões 

apresentados há mais vermelhos do que amarelos e tal. Se for para mostrar só o vermelho, você, 

com vinte cartões, de repente, pergunta: quantos eu tenho aí? Você não fica sabendo quantas 

pessoas estão presentes. Então, o Moroni está certo. Se você não mostrar o número de 

presenças não tem como fazer o contraste.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu tenho uma dúvida com relação 

a essa votação por contraste, também. Por exemplo, no caso de maioria simples acho que fica 

complicado. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aí você tem de chamar a votação. O 

contraste seria só para um caso de extrema evidência.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA – Uma coisa, gente: acho que estamos 

complicando. Por contraste acho que facilita, porque é uma votação só. Porque, no caso que 

você está levantando, a dúvida que você tem, eu já passei por votação feita por contraste e foi 

excelente. É a mesma coisa. Às vezes, existem dúvidas, sabemos muito bem disso, existem 

dúvidas que temos de contar. As pessoas têm de levantar e temos de contar. Vai ser a mesma 

coisa. Por contraste, quando houver dúvida, você vai ter de contar, aí conta os verdes, os 

amarelos etc. e chega finalmente à conclusão de quem votou a favor de que proposta, quem 

votou contra e quem se absteve. Pelo contraste é mais fácil. E às vezes acontece de na primeira 

votação a pessoa votar de um modo e na segunda de outro. Pelo contraste, você vai ter 

claríssimo o número de cada um.  

Estou achando que estamos criando confusão numa coisa que no fundo dá a 

mesma situação de votação. Porque, quando há dúvida, tem de haver contagem de votos.  

 



 

 124 de 232 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Não é confusão; é que eu nunca 

participei de uma plenária tão grande com contraste. Mas você participou e está dizendo que não 

tem problema, ótimo. Só queria esclarecer.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Não tem. Acho que facilita de uma vez 

só. Em caso de dúvida, em qualquer votação tem de ter contagem dos votos.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Presidente, quantos relatores acha que vão 

ser necessários?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vão ser 18 relatores de grupos.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Não tem como fazer uma espécie de 

orientação escrita para esse pessoal?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Vai ter.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Vai ter roteiro e também um modelo de 

relatório.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Isso vai ser entregue antes para os 

relatores, não?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Antes, para que eles tenham um relatório e 

saibam onde colocar as respostas, de que maneira dispor no relatório para que a relatoria-geral 

saiba onde localizar o assunto.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – E um encontro com esse pessoal para 

dirimir dúvidas antes.  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Vai haver um encontro 

anterior para orientar, tirar as dúvidas e ter uma uniformidade.  

Sobre contraste, mais alguma dúvida?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Eu tenho dúvida, sim. Um cartão para quem é 

favorável... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Vai ser assim: o delegado vai 

receber três cartões que vão ser do tamanho de uma folha ofício – têm de ser grandes. Vão ser 

três cores: vermelho, verde e amarelo. O verde é “sim”, o vermelho é “não” e o amarelo é 

“abstenção”. Então, a mesa chama a votação. A pessoa levanta... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Quem é favorável?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Quem é favorável vai 

levantar o verde, o “sim”.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - É o mesmo sistema do outro, só 

que há cartões com cores diferentes.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - São cores diferentes, mas 

também não precisa chamar: favoráveis, contrários, abstenções? Só chama uma vez a votação e 

visualiza através da cor: ganhou “sim”; ganhou “não”; tem dúvida? Pára e conta.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Se você tem 300 vermelhos, 100 amarelos e sei 

lá... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica visível.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA – É rápido. Eu passei, não dá para 

confundir. É muito mais rápido.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Na Conferência da Criança, recentemente, 

usaram esse método e ninguém reclamou de confusão. Foi tranqüilo e muito rápido.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Podem ficar tranqüilos, é muito mais 

rápido.  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É importante esclarecer o seguinte: os 

grupos de trabalho farão os seus relatórios com as propostas. As moções serão encaminhadas 

para ser apreciadas pelo Plenário. As propostas vão ser objeto de um documento consolidado. 

Então, elas vão para a Plenária final. Elas foram aprovadas no grupo por 30% dos presentes; na 

Plenária final, essas propostas serão então apreciadas e terão de ser aprovadas por maioria 

simples se forem destacadas; se não forem, serão consideradas aprovadas.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mas elas serão votadas em bloco.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Serão votadas em bloco. É isso que quero 

dizer.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - É uma votação formal.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É para esclarecer os presentes para 

depois não dizerem que não entenderam. Acho importante falar isso, porque significa o seguinte: 

por exemplo, se um determinado delegado pedir destaque para todas as propostas, já 

automaticamente elas terão de ser votadas uma por uma. Basta um pedir isso e elas terão de ser 

votadas uma por uma.  
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Esse foi um critério que adotamos para resguardar direitos de minorias. A 

pessoa, às vezes, está num grupo onde a maioria não está muito favorável a determinado 

assunto, mas o Plenário poderia... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Mas aí cabe um esclarecimento: os destaques 

não são para acrescentar propostas. Quem não conseguiu convencer 30% do seu grupo não vai 

chegar no Plenário e pedir destaque e apresentar uma proposta que perdeu no grupo. O 

destaque é porque se a proposta foi apresentada mal formulada, não foi exatamente aquilo, está 

mal entendida... Não é para eu chegar lá, estou na Plenária sozinha, quero colocar uma proposta. 

Não é isso, que fique bem claro.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Na I Conferência, no meu 

entendimento, foi irracional o número de propostas que chegaram à Plenária. A coisa foi 

extremamente cansativa em questões totalmente desfocadas das discussões da assistência. 

Havia coisas lá que realmente não tinha sentido estarem sendo apreciadas pela Plenária. Então, 

a minha reflexão é se 30% conseguirá barrar um pouco essas coisas que são totalmente 

desvinculadas das discussões sobre assistência.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO – Aí são duas coisas: se for maior, com certeza 

a Plenária não vai aprovar, porque é de praxe ser 20% - estamos colocando mais 10%. Se 

colocar 40%, com certeza, na hora da apreciação do Regimento Interno isso vai ser motivo de 

discussão e vai ser alterado o Regimento Interno, pelo que temos de experiência.  

O segundo ponto – e sempre coloco esse ponto de vista – é o seguinte: a 

questão de ter um quorum mínimo é para garantir que pessoas que têm opinião minoritária 

possam também se expressar, mas elas têm de ter uma certa representatividade para que 

qualquer coisa não vá. Agora, questões consensuais, às vezes fora de foco, passam com 

facilidade, seja qual for o quorum, porque o que faz o quorum é filtrar questões polêmicas, que 

têm pouca representatividade no conjunto. Agora, o que é comum, banal, isso passa com quorum 

de 40, de 50, de 60, porque não é polêmica e todo mundo aprova.  
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Entendi.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Esse quorum ... Isso é a lógica do movimento 

sindical e serve como referência. Há vários segmentos, que eles chamam de correntes, como nos 

partidos políticos, e qual a função de ter o mínimo? Para que a minoria também possa se 

expressar, possa convencer, mas tem de convencer com uma certa legitimidade, não com 1%, 

com 2% de votos. Tem mais essa função de que eles possam se expressar, mas de fato esse 

quorum não impede que questões supercomuns, que todo mundo pensa que são iguais, que são 

unânimes, passem. Eu posso ter 15 propostas nada polêmicas e essas 15 conseguem com 

facilidade 70%, até.  

Eu acredito que a II Conferência vai ser um pouco mais enxuta, primeiro, porque 

já temos um acúmulo maior de experiência com relação à primeira e as propostas vão ser mais 

objetivas. Já se experimentou a LOAS, já se experimentou o sistema descentralizado, então as 

coisas são mais concretas. Na I Conferência, tudo era muito novo, então se falava mais nos 

princípios e objetivos, coisas gerais, porque não tínhamos prática. Hoje, não; hoje, há condições 

de ser mais objetivado.  

Segundo, estamos pensando em montar um sistema de relatoria-geral e de 

grupo e de coordenação mais aperfeiçoado que na I Conferência. Isso vai dar um pouco mais de 

enxugamento também para que as questões sejam formuladas de maneira mais objetiva, não 

fiquem tão dispersas e apareçam tantas questões divergentes.  

Eu acredito que vai ser bem mais enxuta que a primeira, nesse sentido.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - A Patrícia já falou o que eu pretendia 

dizer. Já discutimos isso na Comissão. Mas eu não havia respondido ainda a preocupação dele. 

Eu acho realmente que aquele número enorme de propostas fica ruim não só para as votações, 

como também para a própria Conferência, quando saírem os Anais com aquele número repetitivo 
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etc. Mas como a Patrícia disse, temos realmente de nos preocupar muito com isso, os 

coordenadores já enxugando. Você tem proposta, por exemplo, assim: “sou a favor do benefício 

de prestação continuada...” e outra sobre benefício de prestação continuada... Quer dizer, juntar 

as que podem ser juntadas etc. para não perder tempo, porque realmente há moções ali de uma 

frase. E que sejam também moções que tenham... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Propostas. Não moções, mas propostas de 

uma maneira geral.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Exatamente. Discutimos isso na 

Comissão e foi dito que o coordenador evite esse tipo de coisa. Concordo com você.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Inclusive, eu acho que o Presidente... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Um momento, Conselheiro. Com a 

palavra a Conselheira Cristina.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Ainda continuo preocupada, 

Patrícia. Esse volume, realmente, por mais que se tente através da síntese reunir propostas, 

sabemos que se perde na discussão de coisas que às vezes não têm muito conteúdo e se perde 

o eixo central de coisas muito mais importantes e polêmicas em que se deveria concentrar. Então, 

mesmo assim, Fátima, eu me pergunto – você tem receio de que com esse percentual já haja 

algum problema a nível de Plenária – eu me pergunto se um membro do grupo não consegue 

30%, ele tem legitimidade, dentro de uma votação em um grupo, para passar a proposta?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O grupo vai ter 50 pessoas, mais ou 

menos; 30% são 15 pessoas.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ele tem de convencer 15 pessoas.  
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CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu continuo com dúvida.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Ele tem de convencer 15 lá e no Plenário ele 

tem de convencer mais de 50%.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - Eu estou em dúvida. Estou 

pensando: para mim, 30 ainda é pouco. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - São duas coisas diferentes... 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE - É muito, ou é pouco?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Quinze pessoas é pouco, porque tem 

aquelas todas que vêm.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Você está falando de moção, ou de proposta 

de grupo?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Da proposta.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Precisamos separar as duas coisas: uma é 

filtrar as propostas. Eu acredito – não é uma prática que eu conheça, mas pode ser que pessoas 

tenham essa prática – que o que filtra as propostas não é o quorum. A quantidade, se a 

preocupação for quantidade de propostas, pelo que eu conheço, não é o quorum que vai filtrar. 

Porque, se for uma proposta de bom senso, de consenso, vai haver uma enxurrada e vai passar 

com a maior facilidade. Na minha concepção, o que faz enxugar mais é ter um roteiro de 

discussões que vamos elaborar, o coordenador que ajude a objetivar, o relator que sistematize, 

porque aí vai enxugando um monte de coisinhas que ficam dispersas, soltas. Na minha 

concepção, é a condução da discussão que vai fechando e dando objetividade.  
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A outra questão com relação à legitimidade é que o percentual que estamos 

definindo se é 30 é que vai dar legitimidade e força para uma proposta. Ela tem de convencer 

pessoas.  

Eu, Patrícia, quero apresentar uma proposta, que acho maravilhosa,, por 

exemplo, “todos podemos fumar no recinto” mas, se só tiver o meu voto, ela não vai para o 

Plenário. Eu tenho de convencer 30% que achem também que se pode fumar no recinto. São 

coisas separadas.  

A legitimidade de 30% estamos colocando um pouco além da praxe, que é de 

20%. Se colocarmos mais, é praticamente certo, porque quem tem essa vivência de seminários e 

congressos, está acostumado com 20%; 30% vamos lá fazer uma defesa e tal. Se colocarmos 

40%, a perspectiva é de que as pessoas vão derrubar isso no Plenário. Então, vai criar... 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – O grupo negocia. Se aprova 20, aprova 

a sua. No final, acho que tem sentido isso.  

Quer dizer, eu vou aprovar o que não é polêmico seu para você aprovar o meu...  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO - Sim, existem essas coisas que não 

controlamos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiro José Carlos..  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Há duas questões aí que têm de ficar 

claras. São mais de ordem filosófica do que de ordem prática. Acho que o efeito multiplicador do 

Conselho junto aos outros Conselhos tem de ser um bom exemplo, claro. É necessário que o 

Conselho Nacional dê esse efeito multiplicador.  

Não podemos deixar banalizar isso, não. Acho que se deve pensar nisso até 

nessa orientação que deve ser repassada para os coordenadores. Por exemplo, o crash da Bolsa 

é decidida em 30 minutos por seis pessoas. Depois, as medidas provisórias do Governo vêm até 

nós... Acho que temos de ser mais sintéticos mesmos e impedir que haja uma banalização das 
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questões, colocar as questões mais objetivas, mais concretas. Nisso, faria bastante bem uma boa 

orientação das pessoas que vão estar compondo, como coordenadores, como secretários, para 

não deixar a coisa descambar mesmo, não cair na banalização. Fica um saco sem fim, não se 

chega a lugar nenhum, uma discussão sem pé e sem cabeça.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém quer fazer alguma 

observação?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA - Rapidíssimo.  

Acho que a preocupação maior nossa, que foi a preocupação da Comissão, 

Cristina, é que haja a garantia da democracia, ou seja, que mesmo aqueles que conseguem 

convencer 15 pessoas – para convencer determinado número de pessoas você tem de ter 

argumentos – vão para a Plenária. Mesmo sendo de minoria, que vão para a Conferência. Acho 

que o principal que nos deve orientar, como orientou a Comissão, é o aspecto democrático. 

Agora, concordo em que, além do aspecto democrático, nos devemos preocupar com a 

organização da Conferência, para evitar que se perca muito tempo discutindo coisas secundárias 

quando coisas mais importantes às vezes não estão sendo discutidas. Aí é quando entram as 

questões de organização, como já foram ditas aqui e repetidas, do coordenador etc. etc. Mas 

acho que é praxe, é garantido na democracia e, volto a insistir, reverter será um desgaste para 

nós na Conferência.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Entendo que este assunto já está 

suficientemente examinado. Para encerrá-lo, eu gostaria de dizer que, independentemente 

dessas questões, nós estamos prevendo que cada Conselheiro esteja participando dos grupos de 

trabalho. Nós somos 18. Acho muito importante mencionar isso aqui – não tínhamos mencionado 

ainda – fazendo um apelo a todos os Conselheiros para que participem ativamente dos grupos de 

trabalho porque é nesses grupos realmente que estaremos construindo as propostas e o que vai 

compor a Conferência, porque painéis, exposições são coisas para o grande público, como se diz. 

O que vamos ter realmente de concreto é o trabalho dos GTs. Então, faço um apelo aos 
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Conselheiros no sentido de que nessa semana, de 9 a 12, cancelem seus compromissos e 

estejam presentes na II Conferência Nacional. Eu, como Presidente da Conferência, estarei 

presente nas reuniões plenárias principalmente, em todas elas. Quero realmente participar para 

ter uma oportunidade de vivenciar esse momento que acho que vai ser muito importante para a 

sociedade brasileira, particularmente diante do quadro atual de problemas que estamos vivendo, 

das dificuldades todas que sabemos. De maneira que esse apelo eu faço aos Conselheiros, para 

que possamos de fato ter uma Conferência onde os Conselheiros também consigam trazer uma 

parcela de contribuição de sua experiência à assistência social no Brasil.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, eu concordo com essa 

observação. A presença dos Conselheiros é fundamental e a nossa expectativa é que não se 

repita na Conferência o que vem acontecendo em nossas reuniões, como neste momento, 

quando temos só a representação da SAS e a sua representação. É fundamental essa 

observação e é fundamental que se faça essa chamada ao Governo Federal – desculpe, está 

presente também o Conselheiro Eduardo, que é representante governamental.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheira Aninha.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Presidente, estávamos conversando aqui sobre 

a importância dessa Conferência, considerando que depois só haverá outra a cada quatro anos – 

é lamentável, mas é assim – e perguntávamos: não seria a oportunidade também de chamarmos 

como convidados, não sei, os suplentes deste Conselho?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Todos estão convidados, já fazem parte.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Todos estão convidados. Ótimo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos discutir ainda os convidados etc.  

Conselheiro Eduardo, quer falar alguma coisa?  
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – É a respeito da ponderação do 

Presidente. Falo pessoalmente: vamos estar programando a nossa permanência de 9 a 12. 

Agora, na condição de Secretário de Estado, às vezes é muito complicado garantirmos a 

permanência porque pode haver uma convocação do Governador e questões que extrapolam 

nossa vontade e por isso às vezes não podemos cumprir. Vamos cumprir mas, no meu caso 

especificamente, pode ser que às vezes aconteçam essas coisas.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – A organização da Conferência vai colocar um 

helicóptero à disposição do Conselheiro! (Risos.) 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Aí está resolvida a minha vinda.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Agora vamos discutir a programação. Seria 

interessante que fizéssemos a leitura, como fizemos com o Regimento.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Vando, eu gostaria de dar a informação sobre o 

auditório. Ele está reservado, se o Conselho assim o desejar, e tem o sistema de gravação. É 

uma sala em semicírculo com mesas para todos os participantes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Nesse caso, a nossa reunião do dia 2 de 

dezembro será no prédio da SAS.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – No auditório do térreo do Bloco “A” da Esplanada 

dos Ministério. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos dar seqüência à nossa pauta. 

Com a palavra o Conselheiro Mulatinho.  

 



 

 135 de 232 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Só queria dar essa informação. O Vando ia ler a 

programação depois eu falo.  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) - Eu leio.  

“MINUTA DA PROGRAMAÇÃO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

ASSISTÉNCIA SOCIAL. 

 

09/12/97 - Terça-Feira 

 

O9:OOh às 2O:OOh - Credenciamento de Delegados” – e convidados, tem de 

acrescentar. 

“Local: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. 

 

l4:OOh - Votação do Regimento Interno 

Local: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. 

 

17:30h - Saída para o Congresso Nacional 

 

19:OOh - Abertura da II Conferência Nacional de Assistência Social. 

Local: Auditório Petrônio Portela - Senado Federal i Congresso Nacional: 

 

· Abertura Solene com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República 

  FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

. Secretária de Assistência Social 

  LÚCIA VANIA ABRAÃO COSTA 

 

· Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social 

  Deputado REINHOLD STEPHANES” – temos de inverter isto aqui. 
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“· Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social 

  GILSON ASSIS DAYRELL 

 

· Presidente do Congresso Nacional 

  ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

 

2O:OOh - Conferência: Construindo a Inclusão e Universalizando Direitos. 

 

· Prof. Dr. JOSÉ PAULO NETTO 

  Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

 

· Prof. Drª POTYARA AMAZONEIDA P. PEREIRA 

  Universidade de Brasília – UnB.” 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Da apresentação cultural, não vai falar, 

embora não esteja na programação?  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Vamos ler tudo depois 

falamos disso.  

Então, podia dizer assim: “Na abertura também está previsto um momento 

cultural: o Hino Nacional, já tem acertado um coral de Minas Gerais, de surdos, que falam a 

linguagem dos gestos... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Patrocinado por... 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Do patrocínio depois 

falamos. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - O comercial vem depois... (Risos.)  
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  E também o Hino Nacional; 

haverá a possibilidade de um senhor de Fortaleza cantar o Hino... 

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – É um jovem.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Um jovem! 

Também há a questão de haver um balé com pessoas portadoras de 

deficiências que fazem a dança em cadeiras de rodas. Temos de ver o local. Dificilmente será 

feito lá, porque o local certamente não comporta esse balé. E também está sendo visto um idoso 

declamar uma poesia. Seria mais um momento cultural. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Não é bem uma poesia, literalmente 

uma poesia. É uma poesia enxertada talvez como aquela do Hino Nacional, não só enfocando a 

questão do idoso, mas também de todos os outros portadores de deficiências. Nós temos de nos 

unir, então pretendemos construir – vamos mandar para a Comissão, estamos atrás desse poeta 

que faça esse enxerto... Ou quem sabe, como uma colega lembrou, os dois cantadores... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Poesia, também tem um idoso no 

Paraná que teve exatamente dois momentos culturais lá no Paraná. Como já tenho feito muita 

propaganda de uma e não da outra, a primeira foi a dança... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Propaganda aqui não vale. (Risos.) 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  O Nordeste também é muito fértil. Lá há 

uma idosa que fez uma poesia belíssima lá.  

Nós temos lá uma enciclopédia... (Risos.) 

Colegas, vamos construir esse momento bem bonito. Deixem-me dar uma 

sugestão.  
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Lá também temos um compêndio, de muitas e muitas poesias. Mas vamos ver 

um dos nossos intelectuais dos mais brilhantes, já mortos, velhíssimos, para que possamos 

enxertar com a realidade do Brasil que queremos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Gente, uma observação: vamos deixar o 

Moroni ler tudo depois fazemos os comentários. Vai haver muitos comentários, com certeza.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Continuando:  

“10/12/97 - Quarta-Feira 

 

Local: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. 

O8:OOh - Balanço das Conferências Estaduais de Assistência Social 

  CARMELITA YAZBEK 

  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

08:20h - Painel: Avaliação do Sistema Descentralizado e Participativo da 

Assistência Social  

. Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

  VANDEVALDO NOGUEIRA 

  Vice-Presidente do CNAS 

 

 . Secretaria de Assistência Social - SAS/MPAS 

   LUCIA VANIA ABRÃO COSTA 

   Secretária de Assistência Social 

 

 . Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social - FONSEAS 

    EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA 

    Presidente do FONSEAS 

 

. Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social - COGEMAS 
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   - TANIA MARIA GARIB 

     Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS 

   - ANA PAULA COSTA 

     Prefeitura Municipal de Porto Alegre – RS.” 

As duas são Secretárias Municipais e vão dividir o tempo. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Só um esclarecimento: elas vão ter o mesmo 

tempo que os outros?  

A SAS vai ter o maior tempo, 40 minutos; o CNAS, o FONSEAS e os Gestores, 

menos tempo, só que o COGEMAS vai dividir – tem dois nomes mas vão ficar com o mesmo 

tempo, porque optaram por ter duas pessoas mas com o mesmo tempo do FONSEAS e o CNAS.  

Nós não colocamos tempo detalhadinho aqui com a idéia de não ficar 

amarrando muito a programação.  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Então, a SAS terá 40 

minutos.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  A SAS terá 40 minutos, os demais, 20 

minutos.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Sendo que o COGEMAS vai 

dividir em dois o seu tempo.  

Continuando:  

“1O:OOh - Debate 

 

12:00h - Almoço 

 

14:00h - Painel: Conselho e Gestão Pública da Assistência Social 
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. Assistência Social e Esfera Pública: Os Conselhos no Exercício do Controle 

Social 

  RAQUEL RAICHELIS 

  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

 

. A Experiência do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte 

  (a definir).” 

Aqui ainda está por definir qual a pessoa que viria. 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Está faltando Santa Catarina. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Aqui está faltando Santa 

Catarina: a experiência do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, quem vem 

é a Presidente, a Bernardete.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Posso explicar?  

Por que identificamos essas pessoas?  

A Raquel – vão falar: PUC novamente? – fez uma tese de doutorado, inclusive 

analisando o Conselho Nacional de Assistência Social e fez toda uma discussão sobre os 

Conselhos de uma maneira geral e o objeto de estudo dela foi o CNAS. Ela fala dos limites e 

possibilidades do CNAS e não só do CNAS como dos Conselhos como um todo.  

Por que “experiência do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 

Horizonte” e do Conselho Estadual de Santa Catarina? Porque nós identificamos que esses dois 

Conselhos avançaram em dois instrumentos de gestão: os planos e o financiamento. Belo 

Horizonte fez uma discussão interessante sobre a formulação do plano municipal – achamos que 

seria uma experiência interessante – e Santa Catarina fez um processo todo de discussão de 

partilha entre os Municípios que compõem o Estado. Então, esses dois Conselhos nós achamos 

interessante que falassem, porque são experiências que mostraram avanços, um na discussão do 

plano e outro na discussão de partilha dos recursos no Estado. Foi por isso; não foi aleatório. Foi 
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em função de que é o que conhecemos que melhor trabalharam dois aspectos, o plano e o 

financiamento.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Continuando:  

“. A Experiência do Conselho Nacional de Assistência Social 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH.” 

Você quer comentar agora?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiros, vamos fazer os 

comentários depois.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Tudo bem.  

“15:30h - Debate 

 

17:00h - Trabalho em Grupo.” 

O trabalho em grupo se estende na parte da noite também. Não estamos 

colocando o horário de término dos trabalhos. 

“11/12/07 - Quinta-Feira 

Local: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. 

O8:OOh - Painel: A Política Pública de Assistência Social: Caminhos de sua 

Construção. 

 

· A Concertação entre Benefícios, Serviços, Programas e Projetos. 

  VALDETE DE BARROS MARTINS 

  Conselho Federal de Serviço Social - CFESS 

 

· Os Mínimos Sociais 

  ALDAÍZA SPOSATI 

  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
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· A Questão do Financiamento 

  PAULO EDUARDO NUNES M. ROCHA 

  Conselheiro do CNAS 

 

1O:OOh - Debate 

 

12:OOh - Almoço 

 

14:00h - Trabalho em grupo 

 

Noite de Confraternização.” 

À noite vai haver um churrasco, uma confraternização, um grupo de pagode etc.  

“12/12/07 - Sexta-Feira 

Local: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI. 

 

O8:OOh - Leitura, discussão, votação e aprovação do documento final da II 

Conferência Nacional de Assistência Social 

 

12:00h - Almoço 

 

l4:OOh - Continuação dos Trabalhos 

 

Encerramento.” 

O horário de encerramento é imprevisto. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vou tomar agora as inscrições de todos 

aqueles que desejarem fazer uso da palavra. Sei que o Dr. Mulatinho está interessado em fazer a 

sua intervenção.  



 

 143 de 232 

Com a palavra o Conselheiro Mulatinho.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Eu gostaria de solicitar oficialmente a esta 

Plenária a possibilidade de colocação de um representante da SAS neste painel das 14h00 do dia 

10, “Conselho e Gestão Pública da Assistência Social” e um representante no painel das 8h00 do 

dia 11/12, “A Política Pública de Assistência Social – Caminhos de sua construção”.  

Representante, aqui, não é como painelista, com direito a fala, mas entrando 

apenas como debatedor.  

Eu justifico as duas solicitações com os temas que estão colocados nesses 

painéis, principalmente a questão da gestão pública da assistência social, Conselho e gestão 

pública, e o segundo ao qual me referi, a questão da política pública da assistência social – 

caminhos de sua construção. Acho que nos dois temas a SAS está inerentemente envolvida. 

Realmente, gostaríamos que houvesse essa possibilidade de nas duas situações, não como 

tendo uma fala, mas como debatedores. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu gostaria de lembrar aos Conselheiros 

que nós havíamos até previsto uma fala da SAS na parte da política. Depois, ouvindo a SAS, 

houve o desejo de só uma intervenção. Por isso foi retirado.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Não; nós achamos que em termos de fala, 

realmente, em termos daquilo que vamos passar seria suficiente essa da manhã. Agora, nos 

outros painéis, como debatedores, e aí não ocuparíamos espaço de tempo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O problema, Dr. Mulatinho, é que, 

conforme está me lembrando o Conselheiro Vando, nós estamos imaginando esses painéis como 

exposições. Os debates serão feitos depois no próprio plenário. 

Aqui é o seguinte: ou o representante da SAS também usa da palavra como 

painelista, ou ele fica no debate geral. Se o senhor achar que vale a pena fazer uma intervenção 
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como painelista, aí o senhor tem de ver essa questão do que havia sido também solicitado, se vai 

falar de uma vez só, se vai falar aqui também.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Não.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Ou então fica no debate geral.  

 

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Nesse caso, eu solicitaria uma intervenção como 

painelista, mesmo que houvesse o tempo limitado, naturalmente. Não queremos estender o 

tempo previsto demasiadamente. Que houvesse pelo menos uma oportunidade de manifestação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, nós diminuímos o tempo lá no 

geral: em vez de 40 minutos, como está aqui, fica com 30 minutos. Seria isso?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Só para explicar: quando nós colocamos essa 

avaliação do sistema descentralizado, nós pensamos realmente em a SAS ficar na avaliação do 

sistema descentralizado e na política. Mas houve a informação de que tinha havido uma opção 

por fazer uma fala sozinha, de tudo. Então, retiramos do painel da política e colocamos no 

sistema descentralizado dando mais tempo.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Está certo.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Quando nós trabalhamos com a figura do 

debatedor, acho que realmente, um painel de política não ter a SAS, não tem como. Então, a 

proposta nossa é realmente essa que o Presidente sugeriu. A SAS fica como expositora no painel 

da política.  

Com relação à gestão, o nome do painel é: “Conselho e Gestão da Política de 

Assistência Social”. Quer dizer, quando o Conselho pode ser um instrumento de tornar a gestão 
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pública. Por isso só tem Conselho na mesa e fala sobre Conselho. É o Conselho como 

instrumento de gestão pública. Por isso não colocamos a SAS – porque só tem Conselho aqui. A 

pessoa fala dos Conselhos, numa faixa mais teórica, os limites e possibilidades dos Conselhos, 

os problemas que existem, dois Conselhos, o municipal e o estadual dizendo de como foi sua 

experiência, e não foi aleatório, já expliquei por que aqueles dois Conselhos, e o CNAS falando 

da sua experiência.  

Aqui não é a gestão pública; é o Conselho como instrumento de gestão pública 

e aqui achamos que não cabe a SAS.  

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Eu pediria que reconsiderassem 

isso. 

Eu acho que uma visão justamente como se fala do gestor público, dentro desse 

contexto, dessa percepção do Conselho como órgão deliberativo, órgão co-gestor, eu acharia 

pertinente. Por isso eu gostaria que reconsiderassem.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Cristina, você está considerando... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Um momento, Conselheira Fátima. Há 

Conselheiros já inscritos. Você quer falar também?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Quero.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está inscrita.  

Terminou, Conselheira Cristina?  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Sim.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Eurídice.  
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EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Eu sugiro a possibilidade de se incluir alguém 

do mundo jurídico para fazer uma exposição ou para estar presente. Eu não vejo ninguém do 

Ministério Público, enfim, do Poder Judiciário, no que se refere ao acompanhamento dessas 

questões. Acho que é uma presença importante do ponto de vista da governabilidade.  

É só uma sugestão. Não sei, vocês que conhecem melhor, talvez algum nome 

mais integrado, que conheça bem o tema, que atue na área. A meu ver, seria alguém do 

Ministério Público.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Depois passarei a palavra ao Conselheiro 

Vando, que já está inscrito, para responder à Conselheira Eurídice.  

Pela ordem de inscrição, a Conselheira Fátima.   

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  É sobre a SAS. Eu concordo com o que 

a Patrícia disse e vou repetir, agora, não sei se é porque discutimos muito e talvez esteja mais 

claro para nós o porquê... Inclusive lemos a tese da Raquel, é um momento muito de Conselhos, 

Conselho estadual, Conselho municipal, além de ela falar da parte teórica dá a prática... Essa 

questão da participação da SAS junto aos Conselhos, que acho fundamental e importantíssima, 

não estaria sendo colocada na fala geral, nesses trinta minutos de fala geral sobre avaliação do 

sistema descentralizado e participativo da assistência social? E garantir à SAS, como já havia 

sido garantido, na política pública – garantir esses dois momentos com tempo suficiente para falar 

etc.  

Entenderam?  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Sr. Presidente, peço licença para responder.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não, Conselheiro.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Na fala da SAS, Fátima, o tempo será tomado 

para uma prestação de contas por parte da Secretaria... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Mulatinho, inclusive, acho 

que esse tempo de 40 minutos que foi dado pode ser mantido, porque está me dizendo o Moroni 

que na parte da manhã são essas exposições. Então, esses 40 minutos não alterariam 

absolutamente nada.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Está certo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, pode ficar os 40 minutos para o 

balanço da SAS.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Está certo.  

Gostaríamos de manter a solicitação em relação ao painel, se isso realmente 

não for causar problemas para o Conselho.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não; veja bem, não é causar problemas 

para o Conselho. É, como se diz, que tivemos o cuidado de tentar fazer o encaixe no sentido de 

estar passando para a Plenária determinadas questões, até para servir de maior entendimento. 

Então, quando levantamos a questão do Conselho, era mais como controle social mesmo. 

Entende?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Talvez o título não esteja muito... Como 

falou em gestão, ficou... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  ... dando a impressão de gestão pública. 

Talvez seja a questão do título, que não está bem colocado. O Gilson foi muito feliz. Ele entendeu 

bem o que eu estava querendo dizer. O que queremos discutir é Conselhos, tanto é que a Raquel 

tem uma tese só sobre o CNAS – aliás, não é nem sobre Conselhos, é sobre o CNAS – e as 
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outras seriam só apresentações dos Conselhos estaduais e municipais e do nacional, para ver 

como estão. Quebraria um pouco.  

Eu concordo com a proposta do Gilson – parece que o Professor Mulatinho 

também concordou – de mudarmos o título. Conselho e gestão pública... Porque, aí, sim, se 

tivesse gestão pública, a SAS teria de ser incluída.  

  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Aqui, inclusive, eu gostaria de fazer uma 

observação: esses títulos aqui, não estão, no caso mesmo desse da parte da manhã, 

expressando exatamente o que nós queremos. O que estamos querendo aí é um balanço 

realmente do que os órgãos fizeram, do que fez o CNAS... Não é bem avaliação do sistema 

descentralizado e participativo. Acho que esse título não está muito feliz. Não é isso que estamos 

querendo nessa parte da manhã; não é uma avaliação; acho que não é mais do sistema 

descentralizado, mas uma avaliação do trabalho que foi feito pelos órgãos dentro da construção 

do sistema descentralizado. Talvez precisemos explicitar melhor isso aí, porque o que nós vamos 

querer ouvir do Eduardo não é a avaliação do sistema; é a avaliação do que os Secretários 

fizeram de fato e tal.  Essa é a idéia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  A idéia é como a pessoa viu a 

descentralização, como a SAS viu a implantação da descentralização, o que foi possível fazer, o 

que não foi, os limites e as possibilidades do processo de descentralização. Como o processo de 

descentralização teve impacto no Estado... Isso no Município. O Eduardo vai falar dele como 

Secretário, que é empossado no Fórum estadual. Ninguém vai falar aqui como indivíduo.  

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Estamos falando agora de títulos, 

a pertinência dos painelistas, lógico. O Conselho e a gestão pública da assistência social, acho 

que está perfeito. Aí eu até, pela solicitação da SAS, nem precisaria ser necessariamente a SAS, 

mas acho que dentro do que discute um Conselho, deveria ter a fala de um gestor público, não 

precisava ser federal. E aí acho que o título é pertinente.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  O objetivo aqui não é a gestão pública, é o 

exercício do Conselho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Experiência do Conselho.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Nós temos 550 mil Conselhos – modo de falar 

– e como estão esses Conselhos? Estão funcionando? Não estão funcionando? Então, o 

Conselho, no mínimo, vem falar aqui. Há esse ente falando dele, mostrando... Nós sabemos que 

há muitos Conselhos frágeis. Então, vamos chamar dois Conselhos que tiveram uma experiência 

importante num aspecto, no de plano: o de Belo Horizonte. No aspecto de financiamento, critérios 

de partilha, o Conselho Estadual de Santa Catarina. Vamos mostrar para os outros tantos 

Conselhos: olha, há dois Conselhos fazendo um trabalho muito bom; mirem-se neles.  

Estou falando de Conselho, de modo muito popular, mas para mostrar a 

experiência de Conselhos. Experiência de gestão, quase todos os canais de gestores estão 

falando como estão gerindo e como estão vendo a gestão. Essa fala é para o Conselho falar do 

seu exercício, o que é fazer conselho e como ser conselho. Isso pode trazer ganhos para a 

política. Fazer uma discussão boa sobre política. Tanto, que aqui não cabe gestor. Não é essa a 

lógica.  

 

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

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Só para reforçar que a preocupação da Comissão 

Organizadora é que houvesse um momento para gestores, e foi dividido exatamente na mesma 

proporção. Na parte da manhã, os gestores teriam 80 minutos, sendo que desses 80 minutos 40 

seriam para a SAS. O Conselho não é considerado gestor.  

Seriam 40 minutos para a SAS, 20 minutos para os Estados, 20 minutos para os 

Municípios: total, 80 minutos. Cinqüenta por cento do tempo é para a SAS.  

À tarde seria a fala dos Conselhos, com ênfase em três experiências de 

Conselhos: de Santa Catarina com o financiamento, de Belo Horizonte com o plano e a 
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experiência do CNAS, que ainda não fizemos o destaque qual o aspecto que queremos relevante 

que o Conselho deva levar para a Conferência Nacional. Com certeza, não é uma fala da Marlova 

pessoa física; é uma fala da Marlova representante do Conselho, como a minha fala lá em cima 

não é uma fala minha; é uma fala do Conselho. Ou seja, eu não vou falar o que não é objeto do 

Conselho. Isso vai ter de ser construído ainda até lá. E bom que houvesse tempo hábil para que 

todos os Conselheiros pudessem opinar até sobre essas duas falas – não é?  

Então, não vejo como a SAS ou alguém que fale na visão do gestor se colocar 

nesse tempo. Porque é a fala dos Conselhos. Esse é o problema. Pode até ser que venha 

representando os Conselhos alguém que esteja na função também de gestor – Presidente ou 

Secretária, por exemplo, representando uma Secretaria dentro do Conselho. Agora, a fala é do 

Conselho.  

Outro ponto para o qual a Eurídice chamou a atenção achei bastante 

interessante. Acho que falta de fato nessa mesa a Política Pública de Assistência Social – 

Caminhos de sua Construção uma fala ou que seja do jurídico, ou que seja do Ministério Público, 

que seja no dia 11. Vejo com bons olhos essa sugestão. Conversava aqui com o Célio e com a 

Patrícia e achava que realmente se tivermos uma pessoa que possa contribuir será uma boa 

coisa. Além da SAS, é claro.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Sr. Presidente... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não, Conselheiro Mulatinho.  

HELDO VÍTOR MULATINHO – Só para dizer que nós aceitamos as 

ponderações em relação a esse painel e reafirmar a pertinência da fala da Eurídice no que diz 

respeito ao Ministério Público. Eu tenho mantido contato com o Ministério Público em cada 

Estado. Eu tenho repassado, até atendendo à Lei Orgânica, os programas que são atendidos em 

cada Estado, para o Ministério Público e estamos começando a ter retorno de algumas situações. 

Eventualmente podemos ajudar a pensar numa pessoa dentre essas com que temos tido contato, 

que já estão atuando na área.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não, Conselheira Aninha.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Há uma pessoa que foi ao Conselho de Saúde, 

que falou superbem sobre essa questão da seguridade. Acho que poderíamos entrar em contato 

com ele para saber se poderia ir. Não estou lembrando o nome dele, que foi falar na saúde. Pode 

ser que ele também estivesse envolvido no acompanhamento dos Conselhos da assistência. Não 

sei. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O Professor Mulatinho depois poderia 

encaminhar uma sugestão de nomes, a Conselheira Aninha também.  

Agora, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui: que nesse painel da parte da 

manhã, ao invés de avaliação do sistema, fosse avaliação da gestão do sistema – trocar a palavra 

“gestão” do de baixo para o de cima. Acho que é isso realmente o objetivo nosso.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Não é. O nome da Conferência é sistema 

descentralizado e participativo da assistência, construindo... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mas esse não é um momento da gestão?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Através do sistema... Como a gestão se dá? 

Através do sistema descentralizado. Como é que você tem um título da Conferência e em 

nenhum momento vai discutir o sistema descentralizado?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu sei. Mas a parte da manhã não é o 

momento da gestão, dos gestores? Não é esse o objetivo?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Gestores sobre... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então. Acho que temos de colocar aqui: 

avaliação dos gestores.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não; não é só avaliação dos gestores. 

Eles é que vão dar. É avaliação do sistema.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Vai haver todo o restante dos debates quando 

a Plenária vai discutir não os gestores, mas vai discutir o sistema a partir da visão... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Esperem. O que nós fizemos foi uma 

divisão em dois momentos. Um momento de Conselho e um momento dos gestores, tanto 

nacional, quanto estadual, quanto municipal. Não foi isso que fizemos? Não foi isso que 

imaginamos? Que a parte da manhã era o momento do balanço dos gestores e a parte da tarde 

era questão dos Conselhos?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não. Só um momentinho. 

O Vando levantou isso para mostrar claramente os espaços que todo mundo 

tem, e espaços suficientes para se colocar em relação ao tema central da Conferência. É isso. 

Agora, o nome do painel, fazer uma conferência e não ter... Construindo a inclusão e 

universalizando direitos, depois, avaliação do sistema descentralizado e participativo da 

assistência. Porque é isso que estamos dizendo em todas as conferências aonde estamos indo: 

que as pessoas procurem fazer uma avaliação de como está, quais os problemas que estão 

sendo encontrados no controle social, no financiamento, no entendimento entre órgão gestor e 

órgão fiscalizador. Essas são as questões que estão sendo debatidas. Então, tem de haver um 

painel que coloque essa avaliação. Agora, a questão dos espaços é que é em cima, não vamos 

colocar em baixo. Avaliação do sistema descentralizado etc. etc. Podemos até apontar.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  No segundo painel acabou o assunto 

descentralização. Esse tema é de manhã. O segundo assunto é o Conselho falar da sua 

experiência. Não é mais descentralização, não.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim, mas um é o momento de gestores, 

outro é o momento dos Conselhos. Não é isso?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Mas não foi isso que pensamos. Só se 

estamos discutindo assim numa outra lógica. Como Comissão Organizadora, o que pensamos 

era uma fala dos Conselhos dizendo como eles podem contribuir. Olhem Belo Horizonte como fez 

uma discussão “legal", discutiu o plano! A metodologia do plano. Olhem Santa Catarina. Então, a 

experiência de um Município e a experiência de um Estado. Não tivemos a preocupação de ficar 

só com Conselho estadual ou Conselho municipal. 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Gilson, era bom você anotar que os 

momentos diferentes não significam que seja sobre o mesmo tema e a mesma ótica. Os gestores 

vão falar sob a ótica da descentralização e participação; os Conselhos vão falar sob a ótica de 

como eles conseguiram e como estão construindo, se construíram como Conselhos, a sua 

participação, os seus problemas etc. Agora, de qualquer forma, são dois momentos para cada 

um.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, temos de colocar aqui de manhã 

“momento dos gestores” e, à tarde, “momento dos Conselhos”.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Para que, gente? Para que dizer assim: agora 

o gestor fala? Vamos ficar reforçando aqui gestor, gestor, para quê? A Conferência tem o objetivo 

de colocar temas para a discussão. Agora, se é gestor que está falando, se é Conselho, se é 

PUC, se é UnB... Não é isso.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim, mas você colocou a palavra 

“gestão” aqui no segundo tema... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Se houver problemas, tiramos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Tira.  

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Se ela está gerando tanta polêmica, tiramos.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Só lembrando que a fala dos Conselhos não é 

uma fala genérica. São falas específicas, uma sobre a experiência de Santa Catarina na parte de 

financiamento; outra, experiência do Conselho de Belo Horizonte na elaboração do plano. São 

falas específicas, não genéricas, para mostrar para o restante dos Conselhos e a quem está 

envolvido nessa Conferência quais são as possibilidades no sentido positivo.  

É isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu estou aqui vendo essa colocação final 

dessa proposta com uma certa preocupação pelo fato de o Conselho Nacional de Assistência 

Social estar sendo incluído com duas falas, uma de manhã e outra à tarde, mais ou menos a 

mesma coisa.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não; de manhã, o que o Vando falará 

vai ser exatamente... É o que ele falou: vamos prestar contas do que foi feito ou não foi feito. 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É um balanço.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Um balanço. Para a tarde ficaria a 

questão do controle social. Eu até já conversei isso com você, mas agora os companheiros me 

convenceram totalmente de que devem falar um Conselho municipal, um Conselho estadual 

sobre a experiências deles e serão falas pequenas, de 10 minutos – a do Vando vai ser maior, 

porque vai fazer uma exposição de todas as coisas feitas, mais em termos de perspectivas de 
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avanços, de problemas que aconteceram com relação ao Conselho Nacional. Então, são 

diferenciadas. Mas não deixar o Conselho Nacional aqui... Por que os Conselhos estadual e 

municipal só e não o Conselho Nacional? Ficaria sem um do tripé do controle social na 

assistência social. Teríamos apenas os Conselhos estadual e municipal e aí?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, eu estou preocupado para 

não ficar repetitivo. Tem de ser acertado aí o que um vai falar e outro, para não chegar lá e o 

Vando falar uma coisa e a Marlova vai lá depois e fala a mesma coisa.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não; eles vão ter de fazer – não é que 

eles vão ter de fazer; coletivamente, pelo menos a Comissão Organizadora vai ter de fazer essas 

falas diferenciadas mas com o mesmo rumo, ou seja, com a mesma perspectiva, que não é a 

perspectiva do Vando nem da Marlova: é a perspectiva do Conselho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Outra observação que quero fazer é 

sobre essa abertura solene. É muito importante que conste aqui exatamente o que vai ser feito: 

Hino Nacional, coral não sei de quê... Tem de constar aqui, porque senão, vamos ter um 

problema com o cerimonial. Temos de dizer exatamente o que vai constar aqui para evitar atritos 

com o cerimonial. Senão, vamos ter problemas. Então, é preciso programar isso direitinho, 

detalhadamente, Secretário Moroni.  

O Conselheiro Mulatinho fica atendido na sua reivindicação?  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Só quero perguntar qual o tempo do painel 

Política Pública de Assistência Social. Será 20 minutos, ou quanto tempo?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vinte minutos.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Vinte minutos cada um. Teria de saber o título.  
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PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  É “Política Pública de Assistência Social”.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu chamaria de “Experiência dos 

Conselhos na Política Pública de Assistência Social”. É isso que estamos fazendo. Experiência 

dos Conselhos na Política Pública de Assistência Social.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – É melhor, que agita o tema.  

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Exatamente.  

Eu colocaria o texto da Carminha e da própria Raquel, tirando a parte primeira: 

“Os Conselhos de Assistência Social no Exercício do Controle Social”. Fica melhor, porque vai ser 

o momento em que se vai colocar como está acontecendo o controle social na assistência social.  

Peguei aqui o gancho da tese da Raquel: Os Conselhos no Exercício do 

Controle Social.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É a forma de estar apresentando 

experiências de construção desse controle social. Então, seria: “Experiência de Construção do 

Controle Social”.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Pode ser. Controle social é mais amplo, 

não é só Conselho. Aqui localizaríamos bem o que estamos querendo com essas falas para não 

pensarem que vamos discutir sobre os controles sociais, porque controle social, gente, não é só 

Conselho. Da forma como está escrito aqui fica bem, que dentro do controle social nós vamos dar 

destaque aos Conselhos. Então, os Conselhos no exercício do controle social. Qual o papel dos 

Conselhos no controle social. Aí, como você diz, teria de ser algo mais amplo e haveria uma 

expectativa do que não vai haver.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, poderia ser realmente 

“Experiência dos Conselhos no Exercício do Controle Social”, que no fundo é a mesma coisa.  

Acho que podemos botar a palavra “experiência” aí.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  A experiência era outra coisa; era 

construir o controle social. Aí acho que era muita coisa. Agora, experiência dos Conselhos no 

exercício do controle social... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -   A construção. Fica melhor.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  A construção... Ou o papel dos 

Conselhos no exercício do controle social.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Se a Comissão Organizadora pegou o espírito da 

coisa, depois encontramos o título, porque é muito difícil discutir um título.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiros, vamos então prosseguir na 

nossa pauta.  

Conselheiro Vando, o que temos mais aí?  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – É só organizar esse painel do dia 11, já que há a 

inclusão da SAS e de alguém do jurídico, do Ministério Público.  

Isso está o.k. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Então, a idéia seria nesse 

painel do dia 11 termos a fala da SAS e do Ministério Público.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Sim, e tem de ter um título para a fala da SAS e 

do Ministério. Vemos isso depois.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Antes de começar a reunião 

da tarde a Comissão se reúne para acertar isso.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O.k. Vamos em frente, Conselheiro 

Vando.  

Alguma coisa mais sobre a programação? (Pausa.)  

Não. Agora, temos a discussão dos convidados, critérios, nomes, sugestões.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – A Patrícia tem alguma coisa sobre o que já 

conversamos na Comissão.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Estamos querendo construir isso com todo 

mundo com a preocupação de pensarmos em entidades e depois vêm os nomes. O critério é que 

organizações, que entidades são importantes para participar da Conferência e que possam 

reforçar o status da assistência como política pública, que sejam aliados nessa construção.  

Fomos arrolando algumas entidades, baseados em alguns critérios, mas sem 

definir por enquanto o número de convites, porque não sabemos como é que essa listagem vai se 

dar, considerando o número de lugares disponíveis.  

Vamos fazer a apresentação de uma lista para vocês considerarem, se há 

alguns segmentos que podem ser convidados ou não, para depois chegarmos à discussão de 

distribuição de convites. O local é que vai ser o grande definidor do número de convidados.  

Então, pensamos que o critério principal seria convidar entidades ou pessoas 

que tenham afinidades com a temática da assistência social, que tenham já uma proximidade 

com a defesa da assistência social, um envolvimento nessa temática, entidades que por sua 

natureza já tenham afinidades com a assistência e pessoas, profissionais, parlamentares que 

tenham uma trajetória, uma preocupação com a assistência. Não vamos poder convidar todos os 

parlamentares, mas aqueles que têm vínculos com a assistência e as ONGs, organizações que 

fazem pesquisas, financiam a assistência social e entidades de defesa de direitos também.  

Então, baseados nesses critérios mais gerais, fizemos uma lista que vamos 

apresentar para ver o que vocês pensam disso.  

Não vou falar por ordem de prioridade, mas como fomos lembrando.  
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Os Conselhos Nacionais afins: Conselho Nacional de Saúde, de Previdência, 

Seguridade Social e o CONANDA, um Conselho que atua numa política pública da assistência 

também.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – A CORDE está aí?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Está. A CORDE nós pensamos depois fora 

dos Conselhos, mas está.  

Também pensamos, aqui está de maneira bem genérica, precisaríamos pensar 

melhor, em estudiosos e assessores de temáticas afins. É que às vezes essas pessoas não estão 

vinculadas a uma instituição que trata de questão afim da assistência. Então, pode ser um 

assessor de uma ONG que não é vinculado à assistência social, mas presta serviços nessa área. 

Então, pensamos – não é esse o caso – no Elias Jorge, pessoa que vem estudando o assunto e 

outras pessoas que têm produzido alguma coisa na área e podem estar nos subsidiando. Por 

exemplo, uma pessoa que fez uma tese, ou que está estudando algum assunto da área de 

assistência, pessoas independentes, que estão produzindo, publicaram um livro, uma tese, algum 

estudo. Seria um incentivo para essas pessoas continuarem estudando a assistência social. Elas 

mostraram interesse em estudar esse assunto, então que fossem convidadas para que 

continuassem produzindo na área.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – A ex-Presidente do FONSEAS está?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Enquanto vamos falando aqui já podiam ir 

anotando. Não falamos em nomes. Estou falando dos critérios e os nomes em que vocês estão 

pensando acho que já podem ir levantando. Não vou citar nomes aqui.  

Núcleos de pesquisas de universidades – só aquelas universidades que têm 

núcleos de pesquisas em assistência social. Não vamos chamar todas do Brasil, mas só aquelas 

que se preocuparam, se interessaram em  estudar a assistência social. Também departamentos 

de universidades que vêm discutindo a assistência social. As próprias entidades integrantes do 
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CNAS – nós, Conselheiros, já estamos participando, mas, assim, a CUT tem o direito a convite; 

resta saber se um, dois; o FONSEAS tem direito a dois convites... Quer dizer, as entidades 

poderem trazer outros representantes, porque estaremos aqui como delegados. Então, entidades 

integrantes do CNAS – da SAS vou falar em seguida – para que tenham uma quota que ainda 

não está definida aqui, justamente porque não sabemos o tamanho do público para definir se dois 

ou três convites para cada uma.  

Parlamentares que vêm discutindo a assistência, como a Fátima Pelais, a Rita 

Camata. Não é qualquer parlamentar, mas aqueles que vemos que já têm uma trajetória nessa 

área.  

As três Comissões do congresso: Comissão de Seguridade Social e a de 

Direitos Humanos da Câmara e a de Assuntos Sociais do Senado. 

A UNICEF que se justifica na temática e financiamento, sempre apoiando 

financeiramente as iniciativas do Conselho.  

A CORDE também.  

A SAS colocamos como destaque como integrante do CNAS em função de 

discutirmos a quota. Não pensamos ainda na quota, mas a SAS deverá ter uma quota de convites 

também para poder trazer representantes. Vamos ter de arrolar o público para ver as quotas. Não 

chegamos a isso. Precisamos ver a lista de pessoas e entidades para definir a quantidade de 

convites. Estamos com um problema prático: estamos querendo discutir com vocês o seguinte: 

são esses os segmentos? E vocês darem sugestões etc., agora, quantidade, vamos ter de fazer 

contas. No evento cabem 120 convidados. Como vamos distribuir? Vamos ter de ver.  

Essa é uma lista genérica. Vamos dividir os convites e vamos precisar fazer 

isso.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - A sala VIP dos convidados é à parte.  

Pensamos também em envolver os funcionários dos escritórios de 

representação do CNAS – aí cabe também a questão de como vamos bancar isso... 

 



 

 161 de 232 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu tinha pensado também 

nas relatorias. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Pode ser. Achamos  importante a presença 

deles acompanhando as discussões.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Esses são praticamente em conjunto 

com a SAS – os escritórios regionais.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Não são.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não são.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Praticamente, estão localizados 

fisicamente no mesmo lugar.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Sim, fisicamente, mas o trabalho... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu não conheço nenhuma diferença 

assim de um estar num lugar e outro em outro lugar.  

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Sim, mas o trabalho que eles fazem é 

um outro tipo de trabalho.  

Gilson, eu não sei se é o caso de discutirmos agora, mas é um trabalho 

diferente... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Eu sei que é diferente.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  ... e é um problema que já vem rolando 

há dois anos. Acho que o mínimo que podemos fazer é convidar esse pessoal para participar da 

Conferência, pela penalização por que eles já passaram durante dois anos.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Presidente, uma questão de ordem.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pois não, Conselheiro.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Eu sugeriria que fosse permitido à Patrícia 

terminar a leitura. Eu também estou querendo falar e se cada um fizer um comentário sobre cada 

entidade citada, vai demorar a discussão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim.  

Conselheira Patrícia, continuando.  

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  O Fórum DCA seria outro em que pensamos. 

O Comunidade Solidária e a Secretaria-Executiva – vão convites em separado.  

Não pensamos em quantidades para ninguém.  

Entidades nacionais de segmentos que têm a ver com o aspecto público de 

assistência, pensamos na Central de Movimentos Populares; Movimentos de Defesa dos 

Favelados; a COBAP, Confederação dos Aposentados e Pensionistas; a CONTAG; a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Seguridade Social; a ABES, Associação Brasileira 

de Escolas do Serviço Social, que forma as escolas que discutem a formação dos assistentes 

sociais; os suplentes do CNAS, que são 16, para esses temos o número; os Secretários 

Estaduais de Assistência Social que não vêm como delegados, são convidados, teríamos de fazer 

um rastreamento; e o mesmo acontecendo com os Presidentes dos Conselhos Estaduais 

também, que não são Secretários e não saíram como delegados, seriam convidados; e o 

Ministério Público.  

Então, num primeiro levantamento pensamos nesses segmentos e podíamos 

propor, agora na discussão, outros segmentos que não foram citados, indicando os nomes. Quer 
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dizer, além de segmentos, os nomes, porque temos os segmentos mas não temos os nomes. 

Nem vamos entrar em detalhes dos nomes, porque a entidade é que vai indicar. Agora, são 

pessoas que achamos importante estar levantando os nomes. Podemos fazer essa dupla 

discussão.  

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Esclarecendo que esses seriam os 

convidados para a Conferência. Para a abertura, vamos abrir mais, mesmo porque... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Terminou, Conselheira? (Pausa.)  

Vamos começar a ouvir os diversos Conselheiros.  

Quem pediu a palavra primeiro foi o Dr. Mulatinho. Depois o José Carlos, a 

Aninha, o Moroni, o Eduardo, a Fátima, o Vando.  

Pela ordem, Conselheiro Mulatinho.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Estou aguardando um pouco, porque estou 

precisando de uma informação por parte da Patrícia: esse número de convidados é exatamente 

120? Não há jeito de ter mais?  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então, devemos ouvir antes de mais 

nada o Secretário Moroni com as informações.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O impasse que temos lá é 

que o auditório que tem ar condicionado, som instalado, tudo direitinho, está reservado para os 

delegados, os 780 que é o limite máximo no auditório. A sala dos convidados fica numa distância 

de uns 200 metros do auditório, onde vai ter um telão e, pela decisão que tomamos 

anteriormente, as perguntas para os painéis vão ser feitas por escrito, não viva-voz. Isso foi 

discutido aqui.  

Eu me preocupo com isso até por questão do perfil desses convidados. Por 

exemplo, Secretário de Estado vai ficar nessa sala? Um deputado? Se não cuidarmos disso pode 

haver algum tipo de constrangimento durante a Conferência. Portanto, temos de ter claro que o 
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espaço dos convidados para acompanhar a Conferência é essa sala que fica longe do auditório, 

não tem ar condicionado, vai ter telão e não vai ter retorno, só perguntas por escrito. Minha 

preocupação é essa.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – A Comissão discutiu um pouco essa questão e 

pensamos o seguinte: no momento em que você convida, está incluindo e coloca as condições: é 

em auditório separado etc. São essas as condições. Se quiser vir, tem de aceitar aquelas 

condições. E fica explícito: não terá acesso à sala de conferência, senão os delegados vão ficar 

de pé.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Dadas as explicações, Conselheiro 

Mulatinho com a palavra.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Eu quero fazer uma primeira lembrança para a 

listagem da Patrícia: a Câmara Setorial Social da Casa Civil da Presidência da República. E 

considerar nessa quota da SAS – nós temos essa necessidade que está muito dentro daquilo que 

a Patrícia disse inicialmente, sobre o perfil das pessoas que devam vir – a representação dos 

nossos Escritórios, que nem todos estão conseguindo se inserir dentre os delegados em cada 

Estado.  

Realmente é significativa para nós a presença deles e temos uma apreensão 

muito grande em relação a vinda dos nossos Escritórios. 

Eu estava lembrando também, hoje cedo, ao Moroni e ao Dr. Gilson, que na I 

Conferência não tivemos convites suficientes nem para um número razoável da SAS Central. Eu 

quase fiquei sem convite, participei do processo de fala, entrei... Mas eu gostaria que esse 

aspecto da representação dos nossos Escritórios fosse considerado. Já amanhã posso ver quem 

está vindo como delegado, porque já abriria vaga para outras pessoas, mas que garantíssemos 

que pelo menos um de cada Escritório estivesse presente.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O senhor poderia, nesse balanço, indicar 

os que foram excluídos e poderíamos tentar incluí-los – os que não estão como delegados.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – E uma idéia do número para a SAS Central.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Sim. Eu poderia dar essa idéia de 

quantitativo para ver como vamos compor isso.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -   Sobre o que ele está falando, eu fui 

procurada em três Estados por representações da SAS pedindo que se os Conselheiros tivessem 

convites pessoais para indicação fizessem esses convites para a SAS porque eles estavam 

preocupados com essa possibilidade de serem incluídos ou não. Realmente, o que o Professor 

Mulatinho está dizendo é verdade, há uma expectativa muito grande, um desejo muito grande de 

participação, mesmo como ouvintes.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pela ordem, o Conselheiro José Carlos.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Já que isso vai ser feito num auditório 

anexo, por telão, não teria como fazer num outro prédio em que houvesse um auditório mais 

confortável? Já que vai ser por telão mesmo, não poderia ser feito? Por que não?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Porque não existe esse 

auditório lá, Conselheiro.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Não; não estou falando lá. Digo em outro 

local em Brasília.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Perde a perspectiva porque 

Conferência... 
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JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Mas já que você não vai ter acesso à sala, 

hoje a tecnologia pode muito bem dar conta disso. Você ter um auditório ótimo, que receba 400, 

500 pessoas com ar condicionado com muito mais conforto e podermos abrir essa coisa para o 

Brasil inteiro acho que é muito mais viável. Agora, só porque está lá perto? Não é esse o critério. 

Se você tivesse acesso à sala, tudo bem, mas não vai ter. Mas você pode ter acesso por Internet 

num local desse com o pessoal que estiver lá dentro. É só uma questão de tecnologia.  

Agora, além disso, tem de olhar aí, Patrícia, na sua lista... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Eu não tenho lista, não, gente.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - ...na nossa lista, as associações de 

beneficiários da assistência social. Todas as associações, de cegos, que são várias no Brasil, de 

surdos, os Presidentes. Digo Federações, associações nacionais. São várias. Movimentos de 

Luta Pró-Creche, Gerontologia. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Tudo nacional, não é?  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Nacional, claro.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Só uma coisa: seria interessante na lista de 

nomes urgentemente dar endereço, senão a Comissão Executiva vai enlouquecer.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Nós gostaríamos mesmo que houvesse 

essa perspectiva. Se fosse uma questão de dinheiro, se houvesse limitação de recursos, tudo 

bem, mas parece que não há isso. Então, o que é isso? Vamos abrir essa perspectiva! 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Pela ordem, Aninha.  
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ANA MARIA LIMA BARBOSA – O José Carlos já falou, mas eu tenho anotadas 

algumas entidades que não fazem parte deste Plenário que gostaria de convidar, como entidades 

de cegos, de surdos, a Pestalozzi e outras que participam já da discussão da assistência social, 

discutem toda essa questão de atenção ao portador de deficiências na assistência. Para essas, 

gostaríamos de garantir o convite.  

Nós tivemos um problema na Conferência Nacional de Saúde que foi o seguinte: 

algumas entidades não dispõem de verba suficiente para estar mandando determinadas 

representação. Então, eu queria saber da possibilidade de o Conselho pelo menos garantir a 

essas entidades que solicitassem, porque não têm condições, pelo menos a hospedagem desses 

usuários que as viriam representando. O número, poderíamos ver quanto, mas queria ver a 

possibilidade de garantir a hospedagem com alimentação de um número de entidades nacionais 

que sinalizassem dificuldade de participar em função disso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Moroni.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O projeto aprovado no 

Ministério inclui a hospedagem e alimentação dos convidados na CNTI.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Mas seria na CNTI mesmo.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Já está incluído.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Ótimo. A CNTI tem quatro apartamentos com 

adaptação e é um local muito bom para o segmento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É de graça para a sociedade civil.  

Pela ordem, Conselheiro Eduardo. (Pausa.)  

Conselheira Fátima.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Eu quero reforçar o que foi expendido 

pelo Professor Mulatinho e pela Mariazinha quanto aos Escritórios de representação da SAS. 

Realmente, eu acho que é uma questão política. Esses Escritórios vão estar depois 

acompanhando nos Estados a descentralização e a participação aqui seria extremamente 

importante. Portanto, é uma solicitação muito interessante. Como também, já que existem – sou 

contra a existência deles, acho que deveriam estar nos Conselhos, mas já que eles estão 

atualmente na SAS, mas têm sua independência... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Do que você está falando?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Dos Escritórios de representantes do 

CNAS também participarem. Estou defendendo as representações dos Escritórios da SAS e a 

representação dos Escritórios do CNAS. Se os Escritórios do CNAS puderem entrar nessa 

perspectiva que o Moroni está propondo, ótimo; senão... Mas eles queriam ser convidados.  

Outro ponto é o seguinte: é superimportante que diferenciemos a abertura, que 

é um momento solene etc., de quem quer ficar lá como convidado. Por exemplos, os 

parlamentares, realmente, se eles forem apenas como presença política... Depois eu estive 

pensando... Não; eu participei dessa discussão, propus esses parlamentares ligados à área, mas 

depois fiquei pensando com meus botões: realmente, eles não vão ficar lá três dias sentados num 

telão. Não vão. E se eles souberem que é para ir para lá só para o telão, também não vão. E aí 

perdemos a perspectiva de ter importantes representações políticas que têm feito parcerias 

conosco, parcerias importantes na defesa da II Conferência. Nós sabemos perfeitamente como 

eles se mobilizaram, como se fizeram presentes na reunião defendendo a II Conferência. Quer 

dizer, nós temos tido uma receptividade muito grande com os deputados e não vamos poder 

dizer: o senhor só vai para entrar ali como convidado na sala dos ouvintes. Se ele passar cinco, 

dez minutos dentro do auditório... Eu mesmo, como delegada, posso ceder meu lugar para quem 

quiser ficar.  

Acho que na Plenária final não vai haver o menor interesse... A não ser chegar 

lá e cumprimentar, dizer que deseja uma grande e maravilhosa conferência etc. etc. (Risos.)  
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Acho que é essa a questão dos deputados e acho que talvez eles não 

precisariam constar, o que abriria espaço para mais outras pessoas.  

E, por fim, com relação... Era um pequeno item de que me esqueci, mas depois 

volto a falar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Eduardo.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Eu reafirmo as palavras da Aninha e 

ainda fico preocupado com outras entidades nacionais que teríamos de identificar, de movimentos 

de creches também, que seriam importantes. Movimentos de idosos a Mariazinha pode estar 

apresentando, mas movimentos de creches pelo menos temos alguns níveis de organização que 

estão começando e deveriam ser convidados.  

Você falou a respeito de núcleos de pesquisas de universidades. Então, faço 

uma proposta, porque nos Estados nós nos estamos aproximando muito, em termos de 

assessorias e consultorias nesse trabalho e já há algumas entidades de universidades 

trabalhando conosco em algumas perspectivas. Então, seria interessante se isso pudesse ser 

feito através das Secretarias de Estado – termos uma vaga, não sei quantas que foram definidas 

para que pudéssemos convidar esses agentes que estão trabalhando conosco em nível de 

planejamento e de pesquisa. 

Outra coisa: também faço a defesa dos Escritórios da SAS, porque nos critérios 

das Conferências estaduais não está dando para encaixá-los, porque eles não caracterizam ali 

um delegado dentro dos critérios estabelecidos. Não são usuários, não são gestores públicos 

estaduais nem municipais, então ficam de fora. Mas eles são peças fundamentais nesse 

processo. Por isso, acho que temos de defender a participação deles mesmo.  

Agora, sobre o que o José Carlos falou, acho que pode ser considerado assim: 

apesar de a Fátima ter mencionado, podemos ver a forma interativa como o MEC utiliza muito aí, 

um trabalho interativo, a própria Telebrás – não sei quem faz o trabalho – ou da Embratel, que 

são espaços superconfortáveis, não nos sentiríamos excluídos do processo de participação, 

porque dá uma visibilidade boa, tem comunicação direta com o recinto local, então pode emitir 
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perguntas, apesar de não haver viva-voz, mas pode haver alguém coletando as perguntas. Acho 

que é importante. Inclusive, eu até extrapolaria esse pensamento, Professor Mulatinho: quem 

sabe fazer interativo até com os Escritórios da SAS, nos Estados, para todos os técnicos 

participarem, às vezes, até todos os profissionais nas Secretarias de Estados. Há condições para 

fazer isso.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Cada Estado tem uma sala da Embratel 

disponível para isso.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Então, há condições para fazer isso 

tranqüilamente e daríamos uma participação efetiva do técnico que está atuando dentro do 

processo de centralização, porque nem sempre são eles os delegados porque geralmente são 

representatividades mais políticas. 

Fica a sugestão.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Eu já havia visto essa 

questão dos auditórios nos Estados. Para essa data já existe atividade marcada na Embratel. 

Seria fazer em todos os Estados. Para essa data, já estão alugados.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Bem, esclarecido isso, então não há possibilidade 

para os Escritórios. Vamos ver a outra proposta do José Carlos.  

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  A outra proposta do José 

Carlos seria um auditório aqui mesmo em Brasília. Isso mudaria o perfil dos convidados. Esses 

convidados, que estamos discutindo, têm direito a voz nos grupos. Eles participam dos trabalhos 

nos grupos. Como o local fica a cinqüenta quilômetros daqui – o auditório ficaria aqui – ficaria 

inviabilizado. O que poderia ser visto era um outro perfil num auditório aqui, onde as pessoas que 

não se encaixam como esses convidados participariam. Só que não sei como viabilizar isso.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Nisso eu estava pensando... 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Estão inscritos Mariazinha, Patrícia... 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Aquela televisão – como é o nome? 

Aquela nova... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  A Futura. 

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – A Futura. Quem sabe a Futura não 

transmite gratuitamente, inclusive?  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  É uma ótima idéia.  

Eu queria falar sobre esse assunto. Posso passar à sua frente?  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Nos três dias, não; nos painéis. Acho 

que interessa mais nos painéis, porque grupos de trabalho não seriam transmitidos. Os painéis, 

pelo menos.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Aqui podemos levantar essas possibilidades e 

depois ver se é possível operacionalizar.  

Por enquanto, vamos tentar manter a discussão sobre os convidados, porque 

ainda nem sabemos se o número extrapolou 120. Provavelmente, sim.  

Estão inscritas Mariazinha e Patrícia.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  A Mariazinha me autoriza a falar na frente.  

Eu acho que dá para conciliar esses dois auditórios para os convidados, 

principalmente nisso que você falou, Moroni. Há certos convidados que têm uma certa situação 

um pouco diferenciada. Eles vão com um caráter diferenciado também. Então, pode haver um 

auditório lá na CNTI funcionando para justamente aqueles convidados que querem participar dos 
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trabalhos de grupo, porque vocês viram no Regimento, os convidados participam dos trabalhos de 

grupo. Então, convidado que ficar na CNTI, mesmo com desconforto, vai poder ia para os grupos. 

Convidado que ficar num outro auditório aqui em Brasília, por exemplo, vai ter dificuldade de sair 

para ir até a CNTI para participar de trabalho de grupo. Então, podem ser convidados nessas 

duas categorias. Há convidados que vêm e querem participar dos trabalhos de grupos e há 

convidados que só querem ouvir as palestras, querem participar dos debates da Plenária mas não 

querem participar dos grupos e se satisfazem com essa possibilidade de um auditório aqui onde 

possa acompanhar por essas redes aí. Não entendo nada de tecnologia, então não vou nem falar 

do assunto.  

Então, eu acho que podemos ter as duas figuras: o convidado que queira 

participar dos grupos e esteja disposto a ficar... Estamos vendo que muitos convidados inclusive 

vão ficar hospedados lá na CNTI, então, vão ter de ficar naquele auditório mesmo. Quer dizer, 

você não tira a oportunidade desses, mas também oferece uma outra possibilidade para outra 

categoria de convidados. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu estou sugerindo que, como as salas de 

trabalho são para 50 pessoas, mais ou menos, duas ou três salas dessas poderiam ser 

disponibilizadas durante as Plenárias para eventuais convidados. A solução poderia ser 

encontrada aí. Só seria necessário incorporar mais recursos para os telões, porque entendo que 

serão somente três. Teria de haver mais.  

Seria a solução mais viável, porque dentro do próprio espaço e essas pessoas 

poderiam ser incorporadas nos grupos de trabalho.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Ou então aumentar o 

número de convidados. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Aumentar o número de salas possíveis de receber 

os convidados. Quer dizer, tentar viabilizar o número real de convidados... 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  É o que estou dizendo... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - ... mais 120. A pressão é para que sejam mais 

120.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Pode aumentar. O que o Vando está 

falando, gente, é que há a perspectiva lá... Porque há também o espírito da Conferência. Para 

isso, é muito importante a troca de informações, encontrar pessoas de outros Estados que 

trabalham na assistência e que se conhece. Existe todo um elã  que cria o espírito da 

Conferência. As pessoas, muitos desses convidados têm esse perfil de pessoas que querem 

participar porque querem estar lá, querem discutir, se envolver etc. Nesse aspecto é que o Vando 

está propondo essas três salas, porque aí eles estariam dentro. Não sei se com essas três ainda 

precisaríamos ter mais uma aqui em Brasília. Eu me lembro também que tivemos várias salas lá 

que acabaram algumas ficando desocupadas..  

Outro ponto em que ninguém ainda tocou é o daquelas pessoas que vamos 

convidar para irem lá dar o seu recado na abertura. Eventualmente, poderá aparecer um 

deputado que não convidamos ele vai ter de entrar também... São os famosos entra-e-sai. Agora, 

para os que vão ficar, existe essa questão do perfil da representação deles e com essas três 

salas o problema estaria resolvido. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Fátima, você está 

trabalhando em cima de uma hipótese mas nós já vimos o local, a CNTI tem essa capacidade de 

alimentação, de hospedagem etc. Já conversamos sobre isso. Se quisermos aumentar o número 

de convidados, vamos ter problemas com o espaço lá. Vamos ter de trabalhar com esse limite de 

espaço.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Esse limite do número de delegados. 
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JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  O número. Já vimos que o 

número máximo é esse.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É uma limitação física.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Mesmo nas três salas?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não é só questão das salas. 

Lá, a capacidade máxima, na CNTI, para atender às refeições, é para mil pessoas. Estamos nos 

limites disso. Lá é longe para sair e se alimentar em outro lugar. Para hospedar mil pessoas, já 

vai ser complicado – vamos ter de colocar colchões no chão. Disso já sabemos. Então, estamos 

trabalhando numa hipótese com o limite do real, lá.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Continua o limite, mas aí voltamos à 

possibilidade de fazer um auditório aqui. Aí, é aquela história: fazer uma sala aqui para as 

pessoas que não queiram ficar lá permanentemente.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Cada Conselheiro aqui, Presidente, 

lembrou nomes de entidades nacionais para serem convidadas. Que houvesse um tempo para 

enviar via fax os nomes dessas entidades, para podermos então trabalhar dentro desse 

levantamento mais provável e não tão hipotético, o que está dando problemas.  

Segundo, que fosse novamente revisto na Embratel, porque às vezes há uma 

solicitação e a pessoa muda de data, há um empecilho qualquer. Não é bom fixarmos que não é 

possível. É bom tentar rever a possibilidade, porque essa sugestão da Embratel seria maravilhosa 

e a SAS e o CNAS teriam a oportunidade de realizar essa Conferência em todos os Estados do 

Brasil, nas salas da Embratel. Seria um espaço político excepcional. Não custa nada rever, 
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porque os custos não são tão altos assim. São tão possíveis, tanto que nós, da ANG, já quisemos 

fazer.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Cristina.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Fátima, eu acho que, primeiro, 

deveríamos trabalhar com a possibilidade dos 120, que é garantido, mas não perder de vista a 

perspectiva de uma preocupação que você levantou e que é real: garantir a presença de 

parlamentares em locais onde possam ter acesso. Haveria a possibilidade do aumento de, pelo 

menos, uma sala para esse tipo de convidado como, por exemplo, parlamentar, como você 

mesma disse? E trabalharmos na perspectiva dos 120, que é um número concreto... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Ficariam permanentes.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Sim. E essa sala, ao invés de três 

salas... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  É exatamente isso que ela estava 

dizendo. Parlamentar não fica lá. Então, trabalharmos o número de 120 que vão ficar lá 

permanentemente. E uma sala, ou qualquer coisa assim, em termos de atendimento, que seria 

uma espécie de sala VIP, para pobre, mas a assistência social é uma política pública para os 

excluídos... Estou brincando, mas é verdade. Poderíamos trabalhar com essa hipótese, porque 

eles não vão ficar lá nem para almoçar nem para coisa nenhuma... 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Chega um deputado, você 

encaminha ao auditório... É isso. Não há necessidade de uma outra sala. Não precisa. Senador, 

deputado, de repente, algum Secretário de Estado passa por lá, leva para o auditório, ele fica um 

pouco e sai... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É o entra-e-sai. 



 

 176 de 232 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  É o entra-e-sai. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Só para comentar a proposta feita agora há 

pouco de que se fizesse aqui em Brasília um auditório para transmissão do telão. No caso da 

Conferência da Criança, eles fizeram num hotel próximo onde estava sendo realizada a 

Conferência e esvaziou! Por não estar no mesmo clima, no mesmo ambiente, as pessoas 

simplesmente não aceitaram. No primeiro momento, ficaram uma ou duas horas ali dentro, foram 

embora.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  A experiência que temos, inclusive da I 

Conferência, foi que... Mariazinha, você estava lá no seu auditório e eu no meu... Foi que depois 

começou a esvaziar. Houve auditório que não chegou nem a receber gente. Se não me engano, 

foi o auditório da Maria José Barroso, que ela estava desesperada lá, ela falando naquele 

microfone, eu não conseguia ouvir. Era o seguinte: “eu estou só”. Eu disse: então, vamos embora. 

Quer dizer, não havia ninguém.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Não foi bem isso. É porque a audição 

não permitia que se tivesse a paciência de ficar sentado. Não havia também ar condicionado. Foi 

tudo muito prometido, muito lindo e maravilhoso, mas na hora “H” não havia nem som nem ar 

condicionado! A pessoa chegava e me perguntava: o que vou fazer? Chegava e ia embora.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira, há mais uma inscrição e 

depois dela vamos encerrar para sair para o almoço.  

Conselheiro Mulatinho.  
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HELDO VÍTOR MULATINHO – Sobre a questão Embratel, realmente é muito 

complicado conseguir por causa do calendário – o Moroni já disse muito bem. Agora, se se for 

fazer uma nova consulta, acho que se poderia colocar essa transmissão dentro de limites de 

tempo. Acredito que dificilmente vai se conseguir que os canais da Embratel fiquem à disposição 

o dia todo durante dois dias.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Só os painéis. 

 

HELDO VÍTOR MULATINHO - Seria só para os painéis, o momento das 

conferências em si. Aí  naturalmente pode ser que haja um espaço nesse horário, na Embratel, 

para atender a essa solicitação especificamente.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Deixe-me completar esse raciocínio, 

Professor Mulatinho.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É o último inscrito.  

 

EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – A Embratel não é a única alternativa. 

Nós temos televisões educativas que também fazem esse programa via antena parabólica. É só 

localizar no Estado a antena parabólica. Os preços são razoáveis demais. Tenho feito reuniões da 

Federação Nacional das APAEs dessa forma com TVs educativas. Nós mandamos simplesmente 

a sintonia da antena parabólica. É feito em algum local que tenha isso, uma escola, a Secretaria 

da Educação.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  E outra coisa: tem mais 

penetração.  
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EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA – Sim. Até os Conselhos municipais 

podem receber a sintonia da antena parabólica e, se quiserem acompanhar os painéis, podem 

acompanhar no Brasil inteiro. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Isso seria ótimo. Parabólica existe no 

Brasil todo.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Essa tecnologia está disponível. Aliás, acho 

engraçado – pode ser até ignorância – o fato de o CNAS ainda não ter um endereço eletrônico... 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Já tem.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Já tem? 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Para receber.  

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA – Só para receber?  E uma home page 

também. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  A home page está sendo providenciada e o e-

mail já existe. O Shimano, que trabalha na Secretaria-Executiva, está se responsabilizando por 

esse contato. 

O endereço é Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiros, vamos suspender a 

reunião para voltarmos depois do almoço, às 14h00.  

( É suspensa a reunião às 12h25.) 
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( Às 15h55 é reaberta a reunião.) 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiros, boa tarde a todos.  

Pela nossa pauta, temos: Relatório Preliminar Consultoria CNAS/UNICEF; 

Informes da Presidência; Informes: Projeto de Capacitação da SAS/Pacote do Governo em 

relação à SAS; e Goldencross.  

A Ana Lígia não está aqui para tratar desse tema Goldencross. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  O Célio está.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Vamos começar invertendo a pauta.  

Pela ordem seria CNAS/UNICEF. O que temos aí sobre esse assunto?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Não é urgente.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Você poderia dar uma informação, pelo 

menos, sobre isso?  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Todo mundo sabe que existe um 

convênio da UNICEF com o CNAS para fazer um estudo sobre algumas questões pertinentes ao 

financiamento. No início era para estudar essa parte de financiamento, mas, por último, como a 

UNICEF fez o convênio apenas por três meses, chegamos à conclusão de que a proposta 

anterior, que já foi discutida aqui no CNAS – por isso não vou repetir – era muito ampla, que até 

em seis meses era difícil de ser resolvida. Como só tínhamos três meses, foi feita uma 

contraproposta pela própria pessoa que estava sendo contratada para ser consultor, o Professor 
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Elias Jorge, de fazer uma coisa de menor peso mas com maior qualidade, para não fazer tudo 

mas também às pressas e mal feito.  

Uma das questões que estava sendo assim muito debatida aqui, no 

financiamento, era exatamente o que a SAS, ou o órgão gestor, ou o Ministério dominavam com 

relação a orçamento e financiamento da assistência social e aquilo que não era de domínio da 

SAS nem do Ministério, e que estava em outros Ministérios com o nome de assistência social.  

A primeira coisa era fazer um levantamento de onde estava esse dinheiro, em 

quais Ministérios e em que nome; segundo, fazer uma análise se isso era assistência social 

realmente. Às vezes, tem o nome de assistência social mas achamos que não é assistência 

social, ou pelo menos o entendimento que temos de assistência social. Então, discutimos até 

isso, o entendimento que existe de assistência social, por exemplo, colocado na Lei Orgânica da 

Assistência Social, e o Comunidade Solidária com relação à assistência. São dois conceitos 

diferentes de assistência social. Então, qual era o conceito, onde estava o orçamento, como 

deveria ser feito e inclusive que deveríamos fazer o máximo para encontrar também aquele 

orçamento que não é dito que é assistência social, mas que é assistência social nos Ministérios 

ou em outros órgãos federais. E também faríamos uma espécie de amostragem em um Conselho 

estadual e em um Conselho municipal, que se está prevendo ser em Belo Horizonte pelo fato de 

ser onde mora o consultor e por isso ficar mais barato, em termos de passagens, diárias e etc., 

então em Belo Horizonte ser feita uma amostragem do Conselho para saber como o Conselho vê 

esse recurso da assistência social a níveis federal, estadual e municipal.  

Foram feitos os primeiros contatos com as pessoas e foi feita a primeira 

proposta pelo Prof. Elias Jorge, que discutimos na Comissão de Financiamento, na última 

reunião. Infelizmente, a Ata não está pronta, porque foi uma discussão aprofundada. E trazer o 

assunto aqui teria de ser por escrito, como foi previsto, com a Ata pronta, e com base nela nós 

discutiríamos, para ver se o estudo está avançando. Inclusive, nós discutimos com o Prof. Elias 

Jorge exatamente para saber se estávamos no caminho que nos tínhamos proposto, quais eram 

os pontos em que achávamos que deveria avançar, para que em dezembro, quando terminasse o 

prazo, tivéssemos um produto da melhor qualidade possível.  
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Isso nós tínhamos pensado, o Sr. Presidente sabia que era até para trazermos o 

Prof. Elias Jorge para fazer essa discussão aqui conosco. Mas quando nós discutimos na 

Comissão essas questões que até nós da Comissão levantamos, uma série de coisas, nós 

achamos que ele ainda não estava maduro o suficiente para ser trazido a este fórum. Então, o 

que se teria a fazer? Isso precisava ser colocado na Ata por escrito, nós discutiríamos e as 

dúvidas ou os procedimentos que achássemos cabíveis nós encaminharíamos ao Prof. Elias 

Jorge ou o convidaríamos, o que seria melhor, para vir a uma reunião não só da Comissão, mas 

do próprio Plenário do CNAS.  

Era isso.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Então nós aguardaremos o informe por 

escrito, Conselheira.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Essa reunião foi feita antes de ontem, a 

Mercedes ontem participou da reunião aqui, ela ficou de fazer a Ata, nós não contamos com o 

serviço de taquigrafia nem com ninguém responsável e quem está fazendo é a coordenação e ela 

também tem aquele outro trabalho  de subvenções que absorve muito o tempo dela. Então, ela às 

vezes, não tem muito tempo para dedicar à Comissão de Financiamento, um problema que não 

sei se nesta gestão mas talvez na próxima terá de ser resolvido – ela ter esse duplo papel dentro 

do CNAS.  

Em linhas gerais, era isso.  

E quanto a vários assuntos sobre Atas de reuniões do CNAS, documentos sobre 

análise do orçamento de 97, aquelas resoluções que tiramos contra aquele decreto do Fundo e 

contra a diminuição do orçamento de 98 nós estaremos também elaborando resoluções para 

trazer à apreciação deste Pleno.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Há uma proposta de tratarmos agora do 

item Goldencross, porque estamos com quorum. Houve um recurso da Goldencross contra a 
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suspensão que fizemos do Certificado até que fosse julgada pelo Ministério Público a ação civil 

pública que tramitava em São Paulo. 

Vou pedir ao Conselheiro Célio para expor a questão.  

O material relativo a esse assunto já foi distribuído, Conselheiro?  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Não. É um parecer que está sendo submetido 

só verbalmente. Depois poderá ser distribuído em cópia para cada um.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está bem.  

Com a palavra o Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  O recurso, na verdade, chegou ao CNAS na 

forma de um ofício, uma correspondência, simplesmente, não na forma de um recurso formal. 

Essa correspondência não é da Goldencross como um todo, é de uma das entidades que faz ou 

que fez parte do grupo Goldencross, aliás, uma das entidades que deu origem ao grupo, que se 

chama Serviço de Assistência Social Evangélica – SASE.  

A alegação do representante da SASE é que essa entidade, a SASE, foi 

desmembrada vinte anos atrás, dando origem ao IGASE, e este, sim, é que faz parte do grupo 

Goldencross. E que, portanto, no momento em que se desligou esse grupo IGASE do grupo 

SASE, teria autonomia e que a ação do Ministério Público se dirigiria apenas à Goldencross e 

IGASE. Portanto, eles estariam isentos de qualquer culpa e, segundo eles próprios, não 

constariam como pólo passivo da ação judicial do Ministério Público. Em função disso, nos 

solicitaram: primeiro, que revogássemos a Resolução nº 138, que suspendia os direitos ao 

certificado de entidade de fins filantrópicos e, segundo, que emitíssemos o que eles chamaram de 

uma certidão de revogação. Alegaram que essa certidão deveria ser emitida pelo CNAS num 

prazo de 15 dias após recebida a referida correspondência. 

Essa situação foi estudada em conjunto pela Comissão de Normas, com o apoio 

do ex-Conselheiro Manoel Veras, que inclusive fez todo o levantamento jurídico a respeito do 

direito a esse tipo de recurso.  
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Segundo esse entendimento, a entidade deveria recorrer da decisão do CNAS 

pelos mecanismos formais, isto é, entrando com um pedido de reconsideração. Esse pedido teria 

um prazo de 60 dias para tramitar no CNAS e ele tem toda uma série de requisitos de 

argumentação. Entretanto, ainda assim, preferimos considerar a carta enviada pela SASE um 

pedido de reconsideração, mesmo não se enquadrando no formato desse tipo de procedimento.  

Analisando o conteúdo e, portanto, desconsiderando aquela exigência deles do 

prazo de 15 dias, desconsiderando inclusive a referência à tal certidão de revogação, que não 

existe no meio jurídico para esses casos, apenas nos atendo ao conteúdo da alegação da 

instituição, foi feita consulta ao material enviado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e 

também uma consulta à Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência Social 

sobre o caso, que, após analisarem em conjunto essas questões, chegaram à conclusão de que 

há suficientemente fundamentado nesses documentos do Ministério Público a vinculação entre o 

IGASE, a SASE e a Goldencross. Isto é, segundo esse entendimento sustentado pela Consultoria 

Jurídica do Ministério da Previdência e fundamentado nos documentos do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, eles são, sim, pólos passivos de uma ação judicial por parte do Ministério 

Público.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Isso está por escrito?  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Está por escrito.  

Não vou ler porque se atém a muitos detalhes e prefiro agora me ater às 

considerações finais do parecer.  

“Tendo concluído, portanto, a Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência 

que o IGASE é o sucessor da SASE, e que aquela entidade estava pólo passivo da ação civil 

pública já referida, o atestado de registro e o certificado de entidade de fins filantrópicos da SASE 

e seus pedidos de recadastramento e renovação, respectivamente, devem continuar suspensos 

por força do art. 36 da LOAS, conforme decisão contida na Resolução CNAS nº 138. 

Está comprovada a vinculação entre as entidades.  
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Diante do exposto, o Voto aqui apresentado é pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração do Serviço de Assistência Social – SASE, confirmando, portanto, decisão contida 

na Resolução nº 138, do CNAS.  

Recomenda-se que a Secretaria-Executiva do CNAS comunique ao Serviço de 

Assistência Social Evangélica – SASE a decisão desta Comissão para que, caso deseje, utilize os 

meios legais de recorribilidade previstos na Resolução nº 34/94, do CNAS, art. 6º, e na Resolução 

nº 46/94, art. 7º, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa – inciso IV, do art. 5º, da Constituição Federal”.  

Portanto, o fato de mantermos a decisão anterior contida na Resolução nº 138 

não cessa o direito à ampla defesa da entidade, que continua tendo os mecanismos formais de 

recorribilidade, isto é, recurso ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social e, caso negado, 

recurso formal à Justiça, através de um processo convencional.  

Portanto, o voto, assinado pela Conselheira Ana Lígia, Relatora, que me passou 

a incumbência neste momento, é pela manutenção da decisão contida na Resolução nº 138 e que 

gostaríamos, de submeter a este Plenário.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está em discussão o Voto da Conselheira 

Ana Lígia, fundamentado nos pareceres arrolados pelo Conselheiro Célio.  

Quem quiser se manifestar... 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Sr. Presidente, peço a palavra para 

pedir um esclarecimento.  

 

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

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Esse Voto poderia ser encontrado?  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Como?  
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  O Voto poderia ser encontrado? Da 

Relatora, do Conselheiro que relatou?  

Porque eu não tenho o posicionamento do Jurídico.  

É só para entender.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  O Jurídico dá um fundamento, dá um subsídio, 

mas se trata de uma posição política que poderia, ainda, supostamente, contrapor o parecer 

jurídico. Claro, seria um tanto absurdo, mas a questão é que formalmente a decisão é nossa, 

embora dependa, claro, dessa fundamentação, do parecer jurídico.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Perfeito. Era só para saber.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Se discordássemos, poderíamos pedir outro e, 

baseados no conflito, tomarmos a decisão por um deles.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Como há a chance de eles 

recorrerem, não se está dando nenhuma posição finalística.  

Obrigado.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  É uma decisão final no âmbito do CNAS. Essa 

é a questão. Para o CNAS, o último recurso da entidade é este. Se ela ainda continua não 

concordando com a posição, deve recorrer a outras instâncias, nesse caso, o Ministro, depois, a 

Justiça Comum.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Está satisfeito, Conselheiro? (Pausa.)  

Neste caso, vamos colocar em votação o Voto da Conselheira Ana Lígia.  

Quem deseja ainda usar da palavra poderá fazê-lo. (Pausa.)  

Está em votação o Voto da Conselheira. Quem estiver de acordo com o Voto 

permaneça como está. (Pausa.) 



 

 186 de 232 

Aprovado.  

Eu solicitaria ao Conselheiro Célio que depois distribuísse as cópias para os 

presentes.  

Em seqüência, temos um informe da Presidência.  

Eu pediria para tratar deste assunto agora, porque há uma pessoa me 

esperando para uma conversinha rápida lá fora e eu faria esse informe e em seguida passaria os 

trabalhos para o Conselheiro Vando.  

Há também alguns informes do Secretário-Executivo, mas ele não está 

presente, então, poderíamos passar ao programa de capacitação e às análises das medidas, que 

estão incluídos na pauta.  

A respeito desse informe da Presidência, trata-se do Programa Comunidade 

Solidária, que nos mandou um relatório resumo de todas as rodadas de interlocuções feitas por 

aquele Programa, desde a primeira até a sexta rodada.  

O CNAS participou de duas dessas rodadas, a quarta e a sexta. Na quarta, o 

CNAS esteve presente, quando ainda era Presidente o Dr. Celecino e o tema dessa rodada foi “A 

Criança e o Adolescente”. Não sei se o Conselheiro Célio esteve presente nessa rodada... Não? 

Não esteve presente. Então, foi só o Presidente Celecino.  

Na sexta rodada, o tema foi a questão do marco legal do terceiro setor. Nessa 

rodada, estiveram presentes não só o Presidente do CNAS, mas também o Vice-Presidente, o 

Conselheiro Vando.  

Então, eles tiraram de todas essas rodadas consensos que foram estabelecidos 

com os Conselheiros do Programa Comunidade Solidária e nos enviaram uma cópia de todos 

esses consensos ao longo dessas rodadas. A primeira foi realizada, se não me engano, no início 

de 96, em 5/8/96. Portanto, já tem mais de um ano que eles estão fazendo essas rodadas de 

interlocução. 

Eles agora nos apresentam os consensos e nos fazem três questionamentos. O 

primeiro é o seguinte – está na página 48 do documento deles, distribuído aos Srs. Conselheiros 

– “Qual o papel do Estado, do mercado e do terceiro setor na implementação das prioridades 

contidas nos 48 consensos firmados nas seis rodadas de interlocução política anteriores?”. 
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Segundo, “Quais são, na sua opinião, os grandes temas que estão faltando para compor a 

agenda social e que poderiam ser objeto de novas rodadas de interlocução política durante o ano 

de 98?” E a terceira questão é: “Que consenso você proporia em relação aos novos temas de 

uma agenda social a ser incluída?” 

Bem, eu trouxe essa documentação para a reunião porque no entendimento da 

Secretaria-Executiva o Conselho deveria  se pronunciar com uma resposta a essas questões do 

Programa comunidade Solidária.  

Do meu ponto de vista, eu não vejo assim nenhum problema de se dar uma 

resposta ao Programa Comunidade Solidária. Mas existe o seguinte problema aí: o Conselho 

Nacional de Assistência Social só participou da quarta e da sexta rodadas de interlocução. Então, 

nós não estivemos presentes, embora tenham nos enviado todos os consensos, nem da primeira 

à terceira, nem na quinta. Então, uma primeira posição poderia ser manifestar-se apenas sobre 

as rodadas em que esteve presente o Conselho Nacional de Assistência Social, embora 

pronunciar-se sobre consensos outros que eles nos apresentaram não seja também nada fora 

das nossas possibilidades. Mas, enfim, como só participamos de duas rodadas, a primeira 

colocação que acho que poderíamos fazer seria uma eventual manifestação sobre as rodadas em 

que estivemos presentes.  

Quanto ao segundo item, acho que o grande tema que está faltando na 

discussão de interlocução política, dentro dessa intenção do Programa Comunidade Solidária, é 

exatamente discutir a Política Nacional de Assistência Social, que até então não existia mas agora 

temos já um documento formal da SAS. Acho que seria uma ótima oportunidade de se discutir 

dentro do Governo quem faz o quê. Porque essa é uma questão que está extremamente mal 

colocada, ninguém sabe exatamente qual é o papel da SAS, o papel do Comunidade Solidária, 

como essas coisas se articulam etc. Então, embora o Programa Comunidade Solidária seja um 

programa, a SAS tenha as suas competências em medida provisória e tudo isso, eu sei que há 

uma interseção de campos de trabalho. Então, me parece que valeria a pena o Governo discutir 

essa questão, porque, além do mais, acho que com ela poderíamos tirar conclusões a respeito do 

que as entidades de assistência social têm a ver com essa política e onde estariam os incentivos 

que realmente o Governo dá a diversas entidades – imunidades constitucionais, isenções etc. 
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Acho que seria realmente entrar numa discussão com as entidades, já que elas estão lá 

presentes também, sobre assuntos de alto interesse.  O Governo está aí falando em retirar 

isenções, ameaçou retirar, parece que até agora não retirou mas está aí nas medidas uma 

referência a essas isenções etc. Acho que a grande dificuldade disso é por nós não termos ainda 

discutido de fato a Política Nacional de Assistência Social com todos os atores envolvidos e os 

beneficiários das imunidades e isenções.  

A colocar um tema adicional, eu sugeriria colocar Política Nacional de 

Assistência. E a respeito dele, os consensos poderiam ser consensos desse tipo: há um 

consenso de necessidade de definir papel de atores, definir o que as entidades de assistência 

social têm a ver com a Política, de que maneira elas podem participar de imunidades, isenções e 

outras coisas, que são temas que já tivemos oportunidade de discutir também aqui no Conselho. 

Então, a primeira questão que eu colocaria é a seguinte: o Conselho vai, ou não, 

responder ao pleito do Comunidade Solidária? Primeira decisão.  

Segunda decisão: vamo-nos pronunciar sobre todos os consensos, ou apenas 

sobre aqueles dos quais nós participamos?  

Terceira, se um grande tema poderia ser a Política Nacional de Assistência 

Social.  

Finalmente, como vamos fazer para preparar isso e enviar ao Conselho. 

Teríamos aí um intervalo pelo menos até a próxima reunião do dia 2 para eventualmente escrever 

alguma coisa sobre isso para enviar ao Conselho, embora eles nos dêem um prazo até o dia 21 – 

não é, Secretário? Nós poderíamos eventualmente pedir um prazo adicional para poder colocar 

essas coisas no papel e enviar para eles depois de aprovado pelo CNAS.  

Essa é a colocação que faço e abro a palavra aos Conselheiros que quiserem 

se manifestar sobre a matéria, sendo que isso, por enquanto, é apenas uma sugestão para ver 

como o Conselho poderia se manifestar sobre essa questão.  

Está aberta a discussão. Quem quiser se manifestar...  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Eu quero falar.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Foi feita uma proposta ao Conselho e 

nós já discutimos aqui, com relação ao Comunidade Solidária, que ele existe, está aí, está 

entrando nos Municípios etc. e não podemos desconhecer, mesmo que tenhamos alguns 

questionamentos, a presença política desse Programa. E também, se encontramos, é porque ele 

está presente nos Municípios.  

Então, acho que teríamos de responder, sim.  

Agora, com relação às questões, qual o papel do Estado, mercado, terceiro 

setor, na implementação..., as perguntas são passíveis de respostas e concordo com a proposta 

do Gilson sobre o tema Política.  

Acho que vai ficar claro de vez, tanto para nós, quanto para o próprio 

Comunidade Solidária, o que é assistência social, porque aí provavelmente eles vão se posicionar 

sobre o que eles acham o que é assistência social, se eles são ou não assistência social, a 

questão do comando único etc. São várias questões que eu acho que estão pendentes e essas 

discussões – espero, até – resolverão esses problemas que surgem e têm surgido em todas as 

Conferências estaduais e municipais de que eu tenho participado.  

Então, não tem como não responder. O problema é perna para fazer até o dia 2, 

mas, se for para responder, terá de ser de uma forma muito bem feita. Não pode ser dada assim 

qualquer resposta, porque qualquer coisa que coloquemos vai Ter um peso político na Casa Civil, 

no próprio Comunidade Solidária e na Presidência da República como um todo.  

Estou a achando que até o dia 2 vai ser quase impossível. O prazo é que 

teríamos de ver.  

Quanto às respostas, sim, mas elas devem  ser o mais consistente e mais 

aprofundadas possíveis para que possamos colocar nossas posições de forma clara, definida e 

coletiva, isto é, com a participação do colegiado do CNAS.  

Em princípio seriam essas as questões que eu queria levantar.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Como elaborar isso, acho que 

poderíamos encarregar, por exemplo, a Secretaria-Executiva do CNAS  de preparar uma minuta 

junto com o pessoal da Comissão de Política, ou então designar aqui um grupo de Conselheiros 

para  tentar preparar isso – uma das duas alternativas, talvez com a presença também de algum 

voluntário – para termos o documento para levar à Comissão de Política, se fosse o caso, porque 

ela vai se reunir por esses dias... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Tem a NOB... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  A Conferência Nacional... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  É um esforço concentrado mesmo, que 

estamos diante dele.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Já fizemos, noutro dia, a discussão sobre o 

Comunidade Solidária, algumas coisas da nossa relação com esse Programa, foi muito 

desgastante, demorou demais, e agora não temos condições de repetir essa discussão, nem até 

o dia 2. E é uma discussão política muito delicada para se delegar com tamanha facilidade. Com 

certeza, independente de quem fosse à Comissão que vai trabalhar no assunto, ao chegar à 

Plenária para aprovação, vai demorar pelo menos um período todo e não temos um período todo 

para dedicar a essa questão.  

Nesse sentido que digo. Não é que haja alguma coisa contra, mas acredito que 

não temos condições sequer de fazer esse esforço. Esse esforço concentrado nós estamos 

precisando fazer para estudar a política e nos preparar para a Conferência.  

É isso. No máximo, mandar uma correspondência ao comunidade Solidária 

lamentando que neste momento não tenhamos condições de nos envolver com essa questão.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Mais algum Conselheiro quer se 

manifestar?  
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Conselheiro Vando.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Para mim é um dilema. O convite é interessante, 

é desafiador, tanto que são três questões de uma imensa complexidade que realmente exigiriam 

uma resposta de fôlego, à altura. Não dá para improvisar. Por exemplo, qual o papel do Estado, 

do mercado e do terceiro setor, não são três perguntas quaisquer, afinal, o Estado, o mercado e o 

terceiro setor... E por aí vai.  

Acho que é agradecer o envio desse material e dizer que posteriormente 

podemos ver se contribuímos, mas, nesta conjuntura, está muito difícil de o CNAS participar 

dentro da expectativa que seguramente eles têm, quando convidam alguém.  

E mais, acho até que esse gancho que o Gilson deu – conversava aqui com a 

Patrícia e o Célio – é muito interessante, mas precisaria ser mais amadurecido. Ou seja, Política 

de Assistência Social, alguma coisa que pudéssemos propor para que tivesse de ser pensado 

mais. É uma idéia. Então, em não podendo responder - porque hoje não vai dar mais e a próxima 

reunião será uma reunião extraordinária para discutir dois temas que seguramente vão tomar 

todo o tempo, além do mais, em cima da Conferência Nacional – é agradecer e dizer que foi 

impossível de participar.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Eurídice.  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Eu insisto naquele aspecto de que nós, como 

Conselho, não podemos nem devemos nunca nos negar a participar de um convite. O bom é 

inimigo do ótimo, é melhor uma atuação que não seja excelente, mas estar presente, do que 

simplesmente responder que é inviável no momento. Na pior das hipóteses, o que poderíamos é 

pedir um tempo até depois da Conferência, dizendo que até a Conferência não temos 

possibilidade, pedir um tempo e depois trabalhar nesse tema.  

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O que a Conselheira Eurídice está 

dizendo faz um certo sentido, porque eles falam que é para o ano de 98. Eles estão querendo 

isso para 98.  
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MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Eu não sei... Mas depois do que a 

Eurídice falou, que atualmente não temos condições, acho que é justíssimo. Essa é a minha 

posição.  

Agora, são temas seriíssimos e dizer que não vamos ter tempo nunca, não; 

depois da Conferência poderemos pautar essa discussão, em janeiro, fevereiro, nesses dois 

meses que marcam o final desta gestão de vários Conselheiros, seria prudente, pelo menos, com 

a experiência que temos, deixar alguma coisa dessa experiência ao Comunidade Solidária etc. 

etc.  

Acho importante em janeiro ou fevereiro fazermos isso e já que o Presidente 

está querendo voluntários, eu poderia participar desse grupo, mas depois da Conferência. Com 

certeza, antes, nada, porque são temas extremamente profundos.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Parece que há uma certa convergência 

no sentido de que antes da Conferência não é possível.  

Conselheiro Anoildo.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Quero só fazer um comentário. 

Primeiro, entender que o Comunidade Solidária na realidade é um programa de governo com o 

intuito de coordenar ações importantíssimas dentro de toda uma esfera, ações de saúde, de 

educação – só não tem lá ações de assistência social! 

É curioso, eu ouvi um relato esta semana, no rádio ou na televisão, quando 

alguém disse que tal conjunto ia dar um show e que a renda ia reverter para o Programa 

Comunidade Solidária, como se fosse a unidade orçamentária, onde você entrasse com aqueles 

recursos próprios. Na verdade, não existe isso. 

Mas eu vejo que é uma oportunidade que não deveríamos deixar passar. Talvez 

um contato que você, Gilson, pudesse fazer com a Ana Peliano, ou com o próprio Comunidade 

Solidária... 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Para explicar.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  ... para tentar contornar um pouco, 

porque vamos ter resultados, entendo eu, importantíssimos nessa área nossa depois da 

Conferência. Aqueles temas que vão sair de lá, ou já batalhados ou não, vão servir de subsídio 

até... 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Subsídio valioso. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  ...valiosíssimo para que possamos 

levar ao Comunidade Solidária. 

Então, acho que poderíamos dar um trato assim bastante relevante a esse 

convite. Até não sei porque ainda a assistência social está fora das ações coordenadas – 

coordenadas do ponto de vista político – pelo Comunidade Solidária. Porque são ações 

importantes.  

E é também importante os Conselheiros entenderem o seguinte: dentro da 

questão do orçamento há duas facções que têm uma abordagem muitas vezes específica. Um 

deles é o Comunidade Solidária e o outro é o Programa Brasil em Ação. Quer dizer, se dá um 

tratamento bastante específico a essas ações tanto do Comunidade quanto do Brasil em ação. 

Muitas vezes, não podemos dar um tratamento bastante específico ao Comunidade, porque ele 

se confunde em algumas ações com o Brasil em Ação. Mas acho que é uma oportunidade rara 

que temos, de aproveitar um convite como esse, se for o caso, até de comparecer a essa reunião, 

como ouvinte, mas deixando para depois da Conferência, que teremos bastante subsídio. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Uma das coisas que poderíamos fazer seria 

responder por carta que até o prazo da Conferência o Conselho está muito envolvido nesse 

trabalho e depois da Conferência terá subsídios relevantes... 
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Quando estará discutindo exatamente 

o tema.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Poderíamos aproveitar para fazer um 

convite ao Comunidade Solidária para ser um dos presentes na nossa Conferência. 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  O Comunidade Solidária já está na lista de 

convidados.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiras Fátima e Patrícia.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  A primeira questão é sobre o que o 

Anoildo disse – sinto muito, Anoildo, mas vou discordar de você em dois pontos –, que ele é um 

programa de governo. É. Não é uma política pública como assistência social. Então, é um 

programa de governo. Agora, essa questão do show não é uma coisa esporádica. Eu recebi em 

minha casa, e trouxe aqui para o Conselho, e todos os que tinham cartão também receberam, 

uma solicitação de doações para a Organização Comunidade Solidária, que eram para o 

Programa Comunidade Solidária os recursos financeiros que nós estaríamos, enquanto bondosos 

cidadãos que temos o “Visa”, colaborando para o Comunidade Solidária.  

Então, eles estão realmente fazendo campanhas, como a LBA já fez, para 

angariar fundos para suas programações.  

E não estou entrando no mérito, porque acho que isso daria uma grande 

discussão. O Célio já foi bem explícito nisso, que aí teria de ter toda uma discussão sobre o 

Comunidade Solidária, a política pública, que já discutimos várias vezes neste Conselho e nunca 

chegamos a um consenso, sempre existem problemas. Hoje, acho que não daria, porque temos 

um ponto de pauta muito importante, que é o pacote do Governo que pega o benefício de 

prestação continuada e vamos ter de discutir.  

A Segunda questão é que ele faz os programas, pega as questões de 

assistência social, sim, tanto é, que em todas as Conferências a que temos ido tem o Programa 
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Comunidade Solidária lá dizendo dos trabalhos em assistência social que são feitos etc., numa 

duplicidade com relação à questão do comando único. Comando único das ações da assistência 

social que deve ser coordenado pela SAS e não pelo Comunidade Solidária, porque a SAS é o 

órgão gestor responsável pela política de assistência social a nível do Governo. Agora, o 

Comunidade Solidária, sim, diz que não é assistência social, num determinado momento nem 

acreditava em assistência social, mas hoje está numa posição de discutir conosco. Por isso, acho 

que temos de aproveitar a oportunidade, até para estar fazendo essa diferenciação.  

Então, devemos participar depois da Conferência, mas não podemos deixar 

passar, porque senão de repente o ouvinte vai chegar lá, e o ouvinte tem direito também, 

normalmente, a fazer uso da palavra, e vai dizer: não, vocês deveriam coordenar a assistência 

social, não sei mais o quê... A meu ver, isso não é correto e aí outras questões levantadas em 

relação ao Comunidade Solidária dependeriam de uma discussão aqui muito maior. O Célio já foi 

muito feliz nisso e não vou repetir.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Eu gostaria de prestar um 

esclarecimento rapidamente.  

Essa questão do show, ele pode até contribuir. O que eu quero dizer – talvez eu 

tenha falado do ponto de vista orçamentário – é que, se alguém fizer um show e quiser colocar o 

dinheiro para o Fundo Nacional de Assistência Social, isso é totalmente normal, legal, do ponto de 

vista orçamentário isso entra como receita própria e não tem problema nenhum. E depois o 

Conselho destina essa verba para onde achar deva destinar. Agora, o Comunidade Solidária não 

é assim, porque ele não é unidade orçamentária. Alguém faz um show e deve colocar, vamos 

dizer assim, num orfanato em algum lugar, orientado pelo Comunidade, e aí fala que é para o 

Comunidade.  

Era isso que eu queria dizer. Deve ser o show em função de ações que o 

Comunidade Solidária acompanha. É por aí. Não tem como. Do ponto de vista orçamentário, isso 

é impossível.  

Agora, quero fazer uma outra observação. É com relação ao que a Fátima falou 

sobre ações do Comunidade Solidária.  
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Eu quero lhe dizer, Fátima, que entregamos, há poucos dias, as informações 

complementares que o Congresso Nacional pede.  

Quando a LDO é concluída e sancionada pelo Presidente, há uma série de 

informações complementares que são pedidas ao Executivo que o Legislativo precisa ter para dar 

subsídio à proposta orçamentária.  

Você pega o volume – eu trago para você – e veja lá se existe alguma ação da 

assistência social dentre o que foi encaminhado para o Poder Legislativo dizendo: “este é o 

Programa Comunidade Solidária”.  

Só isso.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  A Patrícia está inscrita.  

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Acho que não estão em discussão aqui show 

e coisas assim. Porque, toda vez que formos entrar nessa discussão, o Comunidade Solidária é 

um programa altamente polêmico dentro deste conceito. Todo mundo já sabe disso: é uma 

questão polêmica.  

Nós chegamos à discussão seguinte: vamos participar desses fóruns do 

Comunidade Solidária. Já foi amplamente discutido por que participar.  

Como optamos participar desses fóruns, vamos ter de assumir todos os 

encaminhamentos desses fóruns. Fomos chamados a dar encaminhamento e aí ficou definido 

que antes da Conferência não temos condições, porque temos uma pauta supercheia no que diz 

respeito às competências do CNAS, porque política nacional e sistema descentralizado são 

fundamentais para a implementação da política e nós somos um órgão dessa área da política 

nacional de assistência social. Então, essa é a nossa prioridade um, é a nossa responsabilidade 

primeira: a política nacional, política pública, o direito do cidadão etc. Temos esse compromisso e 

temos a Conferência. Também discutimos aqui que a Conferência pode dar ainda mais elementos 

para essa resposta.  

Então, vamos participar desse conjunto, como participamos de outros - isso já 

está indicado – após a Conferência. Isso é uma coisa. Agora, por que estamos falando que 
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precisamos de tempo? Além de estarmos superlotados de atividades, há grandes polêmicas 

dentro deste Conselho sobre o tipo de relação da mesa de discussão que devemos fazer com o 

Comunidade Solidária. Então, qualquer coisa que vá ser levada para o Comunidade Solidária 

precisa ser discutida, porque, senão, vai com uma posição que não é deste Conselho. Por isso, 

precisa ser feito com profundidade e com tempo. E, para mim – por isso acho que não podemos 

fazer as coisas de maneira açodada – cabe discutir com o Programa Comunidade Solidária o que 

não é política pública de assistência social, porque política pública de assistência social é com a 

SAS que discutimos, que é o órgão gestor. O Comunidade solidária não é, não tem 

responsabilidade de discutir política pública de assistência social. Ele trata de ações de 

assistência social, mas não tem o caráter de política pública. Então, só vamos discutir com o 

Comunidade Solidária o que tem a ver com o Comunidade Solidária. Política pública de 

assistência social, gestão, isso não é tema de discussão com o Comunidade Solidária. Por isso 

que acho que, além de não termos tempo, temos de discutir porque há divergências entre nós e 

como responder essas perguntas e que aspectos levantar.  

Estou dizendo isso para reforçar que tudo o que for levado para o Comunidade 

Solidária... Nós decidimos participar do Comunidade Solidária, decidimos que é importante, é 

estratégico, vamos participar. Agora, sempre vou me colocar no sentido de que essas discussões 

têm de ser amplamente feitas aqui. Essas três perguntas são importantes, não dá para responder 

correndo. Então, sugerir temas... A Fátima tem temas que ela acha que devem ser levados para o 

Comunidade Solidária; já eu sou radicalmente contra levar alguns temas para Comunidade 

Solidária, porque acho que é submeter a SAS e o CNAS ao Comunidade Solidária discutir com 

eles certos temas como política nacional de assistência social. A política nacional, para mim, não 

tem discussão com o Comunidade Solidária, não. Há aspectos da política, como filantropia, outros 

setores, aí tem, mas eu penso assim. A Fátima pode pensar diferente.  

Então, qualquer temática para ser levada ao Comunidade Solidária tem de ser 

discutida e sair daqui de maneira consensual. E além de não termos tempo agora, essas 

questões são altamente polêmicas, porque no Conselho historicamente temos problemas de 

concepção em relação ao Comunidade Solidária.  
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiros, terminaram as inscrições e 

eu acho o seguinte: vamos fazer um ofício respondendo ao Comunidade Solidária, falando da 

nossa dificuldade antes da Conferência, no entanto, dizendo que temos interesse de participar do 

assunto – evidentemente, não vamos fugir a uma participação. Eu pediria ao Moroni que talvez 

pudesse preparar uma resposta, mas sem responder as questões, dizendo que só poderemos 

respondê-las depois de receber as contribuições da nossa Conferência Nacional de Assistência 

Social que podem inclusive trazer boas propostas a respeito da temática. E dizer que, 

infelizmente, estamos numa situação que é praticamente impossível atendê-los no prazo 

solicitado.  

Está certo?  

Vamos passar ao item seguinte: Programa de Capacitação da SAS. 

Dentro de 15 minutos devo passar a condução da reunião ao Vice-Presidente, 

porque vou ter de viajar às 17h30. 

 O Relator é o Secretário Moroni.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Esse programa de 

capacitação está no Volume 2 – a pasta preta.  

É o seguinte: no mês de maio, ou de junho, fomos ao Conselho de Recursos 

Humanos do Ministério onde discutimos o problema de capacitação dos profissionais do CNAS e 

assim também dos Conselhos estaduais. Naquele momento, sentamos juntos com a SAS para 

pensar num programa de capacitação em conjunto dos agentes da Executiva, dos órgãos 

gestores estaduais e também dos Conselhos estaduais. Pensamos num programa conjunto, com 

algumas estratégias em alguns itens e o Recursos Humanos ficou de elaborar a parte do 

orçamento para esses cursos.  

Esse relato já fiz outras vezes aqui no Conselho, que foi informado sobre esses 

cursos de capacitação. Agora saiu o recurso do Ministério para esse curso. Temos de gastar 

agora, nesse período, até 15 de dezembro, mais ou menos... Nós recebemos da SAS na 

segunda-feira o cronograma bem como o projeto de capacitação para agentes institucionais da 

SAS, Escritórios estaduais e Secretarias de Estados. O perfil que tínhamos pensado inicialmente 



 

 199 de 232 

era um outro; era um perfil que envolvesse todos os agentes, inclusive o pessoal dos nossos 

Escritórios, assim como representantes dos Conselhos estaduais e tal. Então, a concepção do 

projeto era de capacitação desses agentes dos órgãos executores estaduais e dos órgãos de 

deliberação dos Estados e de alguns Conselhos municipais também.  

No programa, o CNAS aparece como palestrante das 10h30 às 11h30, sobre a 

competência dos Conselhos. Conversando com o Gilson e com o Vando – com a Presidência do 

Conselho – vimos que não teríamos condições nesse espaço, neste momento, de cobrir os 27 

Estados dentro desse cronograma proposto. Ontem e hoje já há cursos no Amapá, por exemplo e 

esses cursos terminam praticamente na primeira semana de dezembro, ou na semana da 

Conferência, cobrindo todos os Estados.  

E também como envolvia o nosso pessoal dos Escritórios e uma parte técnica 

mesmo do Conselho na participação desse curso, precisaria haver todo um preparado que 

envolve determinadas posições políticas que precisariam ser discutidas. Daí o projeto de 

capacitação.  

Diante disso, dei o retorno para a Albamaria, depois de conversar com o Gilson 

e com o Vando, que o Conselho não participaria desse projeto de capacitação neste ano e que 

para o ano que vem estaríamos dispostos a fazer um trabalho realmente de parceria entre os dois 

órgãos de capacitação dos Conselhos e órgãos gestores, como tínhamos pensado inicialmente, 

uma capacitação continuada, com um monitoramento desse pessoal que fizesse o curso para 

eles também poderem capacitar os Conselhos municipais etc. Então, precisaria haver um plano 

de capacitação mesmo. Em função disso, dei o retorno à Albamaria dizendo desse programa nós 

estaríamos ausentes e nos propondo para ver a possibilidade de no ano que vem participar de um 

projeto de capacitação mais continuado.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  O Conselheiro Mulatinho pediu a palavra; 

também o Célio.  

Antes, o Conselheiro Vando vai complementar a exposição do Moroni.  
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu tive uma surpresa quando vi que esse era um 

projeto de capacitação da SAS. Fiquei realmente surpreso, porque estive na SAS no dia 23 de 

junho representando a Presidência na época para discutir um programa de capacitação conjunto, 

um trabalho de parceria. Era uma ação pensada em conjunto para ser realizada em conjunto, 

com o nome das duas instituições, os dois órgãos, nas duas coisas, CNAS e SAS, e aí aparece 

um projeto que tem exclusivamente o nome da SAS: Projeto de Capacitação da SAS. Então, 

fiquei surpreso, primeiro, com isso. Segundo, que deveriam ter sido discutidos, já que se queria 

fazer um programa comum, os conteúdos. Aí já é outra coisa.  

Eu gostaria de ouvir a explicação da SAS sobre como é que, de uma coisa 

pensada em conjunto, eu diria até, por um pouco mais de iniciativa do CNAS, de repente, aparece 

solidamente a SAS elaborando o projeto de capacitação e já nos  entregando no dia 10 dizendo 

que cabe ao Conselho um momento de uma hora num curso que dura dois dias. Realmente, não 

entendi qual o processo, o procedimento, e o que se chama de parceria nisso aí.  

Outro ponto é, ainda que a proposta tivesse sido pensada desde o início só pela 

SAS, o CNAS entendendo que seria só da SAS, a dificuldade de participar por conta do 

cronograma. Ontem e hoje já deve ter havido o curso de capacitação – está aqui no cronograma 

– na próxima semana continua em dias em que o CNAS tem atividade, nos dias 1 e 2 de 

dezembro o CNAS tem reunião extraordinária... Ou seja, há incapacidade, há impossibilidade de 

o CNAS estar participando dentro dessa proposta.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Mulatinho.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Estou passando para a Cristina.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Cristina.  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Na verdade, eu, particularmente, 

não participei dessas negociações, mas as informações que tenho para repassar para os Srs. 

Conselheiros são as seguintes: esse programa, um projeto maior que duraria uma semana, que, 
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se não me engano, era o projeto original, teve dois problemas. De início, recursos financeiros, 

que neste fim de ano os recursos disponíveis seriam insuficientes para fazer o curso como se 

queria. O primeiro impedimento foi esse. E o segundo seria realmente de quando se viabilizou a 

programação a impossibilidade de participação do CNAS. Não está o nome do CNAS porque 

realmente aqui não existe parceria. Este não é o projeto original e não é o projeto que nós 

queríamos fazer, que nós pretendemos implementar logo no início do próximo ano.  

Nós não poderíamos, inviabilizando uma alternativa por conta de limitação 

orçamentária e de tempo, colocar o nome do CNAS, já que esse não era o projeto original.  

Ele está sendo realizado com uma ênfase maior na descentralização, visando a 

essa discussão de uma mudança de processo a partir de janeiro, por necessidade, principalmente 

a nível estadual, de instrumentalização, com a questão dos termos jurídicos e capacitação dos 

Estados na descentralização.  

Por exemplo, no Amapá e no Piauí quem fez a fala do Conselho foram os 

Presidentes dos Conselhos estaduais. Na verdade, esse não é aquele curso realmente de 

capacitação que foi pactuado.  

O que eu gostaria de dizer é que, como já foi reforçado aqui, com certeza essa 

parceria, o que foi realmente planejado em conjunto, nós pretendemos montar a partir de janeiro 

ou fevereiro, como já deveria estar sendo feito no momento.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Estou ainda mais preocupado agora, com a 

afirmação da Cristina, de que esse não é o curso pactuado. Já era preocupante se fosse. Não 

sendo, fica pior.  

Vejam, depois de uma série de negociações que estavam sendo encaminhadas, 

onde se previu uma capacitação justamente para os agentes dos Escritórios da SAS, para os 

Conselhos estaduais, municipais, enfim, exatamente para o mesmo público alvo, exatamente 

discutida em conjunto a proposta, e se a abandona, e se faz outra para o mesmo público alvo, 

com o mesmo direcionamento, e não é o mesmo, é outro, aí, no mínimo se cria um conflito que 
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inviabiliza a realização do outro. Vamos chamar, daqui a três ou quatro meses o mesmo público 

para fazer outro curso no País inteiro, de novo? Não faz sentido.  

Outro ponto é que os Conselhos estão, como já vimos, desde ontem, 

superenvolvidos com a organização das Conferências e não foi a hora mais oportuna para se 

fazer um curso de capacitação. É óbvio que é fundamental, que se tem de fazer, e tem de ser 

permanente, como já foi discutido e o Vando dizia agora há pouco, tem de ser uma capacitação 

permanente, mas não é o momento. Agora o momento é outro, é de consistência para o processo 

de discussão das Conferências.  

Enfim, fica no mínimo cruzado o trabalho e se perde a maioria do esforço que se 

está fazendo neste momento.  

Outra coisa, que já levantávamos ontem, é que aqui está colocada como 

conteúdo de discussão a NOB. Isso vai trazer um gasto muito grande para discutir uma NOB que 

não está aprovada, como já se fez no início deste ano. Até entendo que havia um sentido de 

aprofundar, para que isso servisse de subsídio para a SAS fazer o documento. Agora a SAS já 

fez o documento. Agora é hora de aprová-la e, aí, sim, acontecer a forma de capacitação, não 

mais para produzir o documento.  

Então, também não faz sentido que tenha as NOB nesse momento da 

discussão. É possível que o CNAS não aprove, é possível que o CNAS proponha alterações a 

qualquer nível. Enfim, o CNAS vai ter de discutir a NOB, mas aí já foi feito em alguns Estados. 

Principalmente por não ser a capacitação discutida conjuntamente, principalmente porque temos 

o entendimento comum e queremos somar forças com a SAS, abandonar uma parceria que já 

tinha sido iniciada, uma discussão que já tinha sido feita, e fazer uma outra, parece-me que 

agrava ainda mais a situação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Eu estou em estado de choque. Estou 

falando sinceramente. Porque eu fui procurada por pessoas da SAS, funcionários da SAS do 

Paraná no sentido de que esse encontro estaria sendo feito em conjunto com o CNAS. Eu já 
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fiquei surpresa porque já estava sendo iniciado e não tínhamos nem discutido, mas disseram: 

não, é que o dinheiro saiu agora, tem de ser feito, não sei o quê. Então, não ficou claro, nem para 

as pessoas que vão participar, que estão sendo chamados de multiplicadores, que não é 

SAS/CNAS. Era bom até vocês explicarem, porque o pessoal não está sabendo e ficou surpreso 

com a não participação do CNAS. Ah, não vou participar, porque não estou sabendo de nada! 

Quer dizer, eu estava sabendo que estava sendo discutido, mas que ia ser operacionalizado, nem 

estava passando pela minha cabeça, ainda mais no momento atual, que já foi dito aqui, quando 

os Conselhos estão preocupados com as Conferências. Poder-se-ia dizer: mas eles já realizaram 

suas Conferências. Mas eles estão agora com uma tarefa que a meu ver é até mais difícil do que 

a Conferência, que é trazer os Conselheiros eleitos para contribuírem para a Conferência 

Nacional. Há Conselho que está totalmente voltado para isso. Estão se reunindo com os 

delegados para tirar coisas comuns etc. Realmente, os Conselhos estão num processo grande de 

trabalho.  

Eu acho até que a SAS pode fazer os seus programas, também todos os seus 

programas não precisam ser feitos de acordo... A SAS pode fazer também suas... Não estou 

querendo tirar da SAS a competência de, se quiser, ir pelo Brasil inteiro fazendo cursos para 

Conselheiros, para quem quer que seja. O problema é que esse estava claro que seria feito em 

conjunto com o CNAS. Estava tão claro, que todos os Conselheiros tinham essa visão. E não só 

os Conselheiros, mas os funcionários da SAS também – pelo menos os que falaram comigo. 

Alguns até me perguntando para que região eu ia, quem vai para onde etc., quem vai pelo CNAS 

para tal região... Pelo menos para alguns servidores que falaram comigo o curso seria 

CNAS/SAS. Esse é o problema que estamos levantando. Eu não o levantaria se a SAS chegasse 

aqui e dissesse: nós vamos fazer um curso, mas é um programa da SAS, porque há 

determinados assuntos que queremos discutir. Aliás, isso já foi feito. De vez em quando são 

convocadas pessoas para virem aqui,  o que eu acho salutar. Os servidores têm de fazer cursos 

de capacitação e se for fazer esses cursos para os Conselhos, ótimo; soma. Agora, também a 

própria questão do conteúdo do curso. Não está muito por dentro das questões que sinto que os 

Conselhos estão levantando nas Conferências. E olha que eu fui a 18 Conferências entre 
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estaduais e municipais. O Vando foi a mais ou menos isso também. Pelo menos eu senti uma 

necessidade grande de capacitação do pessoal.  

Se vocês viessem discutir aqui conosco... Eu não sei. Foi discutida com os 

Conselhos a NOB? Porque não é uma política a dificuldade que eles estão sentindo de 

financiamento, de outras áreas que eles estão vivenciando, de fazer os planos, de elaboração de 

planos partindo da realidade. Por exemplo, em Alagoas, o pessoal estava assim sem saber como 

fazer um plano. Eles estavam gastando 600 reais para pagar um consultor – e o Município não 

tinha dinheiro – para elaborar o plano. Seiscentos reais, para um Município pobre, é muito 

dinheiro. Estão pagando a consultor para fazer planos, porque não têm capacitação para fazer 

isso.  

Então, há uma série de questões que são fundamentais. Nada conta que a SAS 

faça os seus planos, agora, não estou entendendo, não está claro para mim, deu um nó na minha 

cabeça – estou usando essa expressão porque uma vez eu briguei com o Moroni e ele disse que 

eu havia dado um nó na cabeça dele – quando você disse que não era o mesmo. Para mim, era o 

mesmo. E até agora ainda não ficou claro para  mim por que não é o mesmo. E, se não é o 

mesmo, acho ótimo que façamos outros. Agora, deve dizer o seguinte: era o mesmo, mas não 

dava mais tempo.  Se fosse para fazer SAS/CNAS seria inviabilizado, por isso mesmo vocês 

estão levantando, e aí a SAS resolveu fazer sozinha. Pronto. Ponto final. Acabou. Com isso, acho 

até que na minha cabeça o nó desataria.  

Fico por aqui mas quero deixar muito claro: não sou contra a que a SAS faça os 

seus planos próprios e quanto mais fizer, melhor. Tudo bem. Agora, este, realmente, para mim, 

era aquele plano. Tanto é, que ainda foi perguntado ao Moroni: vem gente do CNAS? Não vem? 

Como é, como foi, como não foi.  

Então, eu gostaria de maiores esclarecimentos e concordo com o que o Célio 

levantou aqui.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Estão inscritos os dois últimos oradores, 

a Conselheira Cristina e o Conselheiro Anoildo. (Pausa.) 

O Conselheiro Mulatinho vai falar em nome da Conselheira Cristina? (Pausa.) 
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Conselheiro Anoildo.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  É rápido. Eu apenas estava aqui mais 

preocupado com outra coisa; não era nem com o programa, nem com nada. Estava preocupado 

com a SAS. Mas a Conselheira Fátima, de uma forma bastante clara, me tirou um pouco essa 

preocupação. Nós temos de dividir um pouco essas coisas. Se eu sou o Secretário de Assistência 

Social, eu tenho de ter, como lá no meu Departamento... Esta semana eu briguei com uma 

autoridade lá em cima dizendo: isso é competência minha, ora! Agora, o que não for competência 

minha, tudo bem, vou aceitar o que a Casa está pedindo para eu fazer. Disse para ele: vou 

aceitar, ou vou entregar o bonezinho e vou para casa.  

Então, nós precisamos ver essa questão desses espaços. Entendo que a 

capacitação é uma coisa tão importante, agora... Eu estive numa Conferência, senti isso de perto, 

o pessoal pedindo. É uma coisa importantíssima. E não é só nessa área, não. Na nossa área de 

orçamento, nós temos um exemplo típico. Você chega a um Município... Eu tive a oportunidade 

de ver, quando estava no Bem-Estar Social, na Secretaria de Orçamento, numa época dessa do 

ano, novembro, o Prefeito chegar lá, tinha dinheiro no orçamento e ele nem sabia que tinha 

dinheiro no orçamento para ele. Quando olhava, dizia: o que eu posso fazer agora? Não pode 

fazer mais nada, Prefeito. 

Essa capacitação abrange um universo muito maior. Evidentemente, como não 

iria atingir a assistência social? Só que acho que caberia ao Conselho ajudar no levantamento do 

perfil dessa necessidade, dar priorização, porque não vai Ter recurso para tudo, evidentemente. 

Como a colega do CNAS estava dizendo ali, este ano foram um pouco complicadas as dotações, 

mas no ano que vem, provavelmente, isso vai estar mais disponível, evidentemente. E acho que 

caberia ao Conselho, sim, pedir, até sugerir, orientar a Secretaria, trabalhar junto no sentido de 

ajudar, com a visão até maior de dizer: não, eu acho que tem de concentrar essa capacitação de 

recursos humanos nisso, nisso e nisso. E ajudar, mandar fazer resoluções no sentido de sugerir, 

de ajudar. Agora, deixe que a Secretaria de Assistência Social faça quando quiser e bem 

entender – porque isso é importante – a sua capacitação. E nós estamos aqui para criticar se não 

fizer bem feito e para aplaudir e elogiar se fizer bem feito.  
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Era só essa a minha preocupação.  

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) -  Conselheiro Mulatinho. Depois da palavra 

do Conselheiro Mulatinho infelizmente vou ter de me ausentar e vou passar a presidência para o 

Conselheiro Vando.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Eu lamento não ter a competência de desatar 

nós da cabeça da Fátima – certamente um neurologista pode fazê-lo – mas gostaria de dizer o 

seguinte: não houve intenção da SAS de fazer qualquer atropelo nessa discussão conjunta que 

estava promovendo em relação a esse curso de capacitação. Eu mesmo já tive reuniões com a 

área de recursos humanos do Ministério, se não me falha a memória, com o Moroni ou com 

outros representantes, no sentido de encaminharmos de forma conjunta esta capacitação. E esta 

situação suscitada aqui no Conselho na realidade, em última instância, foi provocada por uma 

premência de tempo, tanto da disponibilização dos recursos por parte da área de recursos 

humanos do Ministério, premência de tempo de todos aqueles aqui no Conselho, que estão 

envolvidos na questão da Conferência e premência de tempo nossa. Realmente, quando os 

recursos se tornaram disponíveis, a palavra dos recursos humanos foi a seguinte: olha, nós temos 

tanto para essa capacitação e estamos na seguinte situação: se estes recursos não forem 

utilizados, eles estão à disposição para isso, além de não utilizarmos, ainda vamos perder 

recursos no ano que vem para essa finalidade. Diante dessa situação, sei que a Albamaria andou 

fazendo contatos com o Moroni, eu também andei telefonando para ele no sentido de corrermos e 

vermos como acudir essa situação emergencial. O Moroni andou viajando, a Albamaria andou 

viajando, ocorreram alguns desencontros de possibilidades de se falar e, em cima da situação de 

emergência, nós já tínhamos um curso montado por uma chefe de escritório e equipe para essa 

finalidade, nós convocamos as pessoas que escolhemos e fizemos a capacitação de dois ou três 

dias com chefes de escritórios, pessoas da nossa equipe inclusive nos Estados e ainda 

resguardando um espaço de tempo para a possibilidade de o conselho participar, mas sem 

entender realmente que se estava fazendo aquilo que estava sendo estudado realmente, uma 

parceria. Nós partimos para uma proposta da SAS, dentro da competência da SAS, dentro de 
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necessidade da SAS, apenas preservando um espaço ao Conselho diante da situação de 

emergência. 

Então, realmente estamos fazendo uma tempestade em copo d’água com isso. 

Aquilo que está sendo feito está sendo feito com a maior seriedade, com equipes preparadas, 

que discutiram conosco, colegas da própria Fátima dos Escritórios de todo o Brasil, pessoas que 

conversaram conosco, assistiram às reuniões com os Srs. Secretários Estaduais que estamos 

realizando aqui em Brasília e gostaria, sinceramente, de pedir desculpas por eventuais 

desencontros em termos de tempo. Não quisemos atropelar o CNAS, mas não quisemos também 

deixar de aproveitar os recursos que estavam à nossa disposição num momento em que 

precisávamos efetivamente fazer essa capacitação.  

Obrigado.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eu acho que não precisamos prolongar muito a 

discussão. A SAS já esclareceu, o CNAS já se posicionou a respeito, já ficou claro que dado o 

período da Conferência não vai ser possível a participação do CNAS, por incompatibilidade de 

agenda do CNAS, além daqueles outros aspectos que todos levantaram aqui. 

Fica, talvez, a possibilidade de se pensar numa nova parceria no ano que vem, 

como a Cristina sugeriu. Mas fica também registrado o protesto do CNAS pelo atropelado que foi 

essa primeira tentativa de um projeto de capacitação em parceria.  

Não sei se alguém ainda quer falar sobre o assunto.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Eu quero falar. É rápido.  

Era exatamente o que eu queria ouvir e desatou o nó. Foi o que eu disse: 

desatará o nó se disser que a SAS vai fazer porque não teve condições de fazer cm conjunto. 

Então, vai fazer um próprio da SAS.  

Agora, eu achava bom até esclarecer os meus colegas, como você falou, que é 

um curso da SAS e não do CNAS e que o CNAS deixou de participar por qualquer outro motivo 

que não fossem as condições que foram colocadas nas negociações. Dar esse esclarecimento 
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que o senhor acabou de dar e não precisa um neurologista para fazer um trabalho tão sério 

assim.  

Obrigada.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – É bom registrar também – pelo menos na parte 

que ouvi, porque saí um pouco – que não houve questionamento sobre a competência dos 

técnicos da SAS. Não entender que isso tenha sido colocado.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Em nenhum momento.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Podemos passar para o ponto seguinte, já que o 

quorum estava ficando cada vez menor? (Pausa.)   

O próximo ponto é o pacote do Governo, especificamente a questão dos 

benefícios de prestação continuada e a filantropia que atinge o CNAS.  

Bem, como esse assunto foi colocado como ponto de pauta, já que não 

constava originalmente, eu diria que esse pacote do Governo tem pelo menos excitado duas 

coisas que têm a ver com o CNAS: uma, a questão da filantropia, com relação às entidades 

educacionais, de saúde e os clubes desportivos, como saiu por aí, e outra é a questão do BPC. 

Mais particularmente quanto ao BPC, pelo menos os jornais fazem referência ao congelamento 

da idade em 70 anos, ao congelamento por três meses de novos pedidos e à revisão dos 600 mil 

benefícios, ou aproximadamente isso, que estão em andamento.  

Eu gostaria de ouvir a opinião dos Conselheiros sobre estas questões.  

A inscrição está aberta.  

Conselheira Fátima.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  eu acho que não há muito o que discutir. 

É muito simples: o CNAS sempre teve posicionamentos claros – sempre este Conselho Nacional 

de Assistência Social, nas suas reuniões, nas reuniões ampliadas, na I Conferência – com 

relação a determinadas questões. Por exemplo, com relação à idade; com relação às fraudes; 
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com relação à questão que se coloca para a paralisação durante três meses do atendimento, que 

se congele por mais dois anos o benefício de prestação continuada, quando ele já começou com 

dois anos de atraso. Então, se formos contar, são seis anos de atraso que muita gente está 

deixando de ser beneficiada, ainda mais que, quando essa lei foi votada, muita gente nem 

levantou essa questão, e quando nós levantamos são as “bondades” da lei, da crueldade de 

colocar 70 anos como limite de idade.  

O que nós temos de tirar aqui é o que todos os segmentos da sociedade, 

conscientes de que esse pacote não vai entrar nas outras questões, porque essas eu discutirei 

em outros fóruns, que atingiram a classe média etc.... Até podíamos fazer uma apreciação, uma 

análise da conjuntura, as coisas que eu acharia extremamente salutar. Mas, frente ao tempo e ao 

quorum, podíamos desprender a questão da assistência social que foi dito que não seria atingida 

e foi, e foi de forma cruel, e foi inclusive na forma onde o pessoal diz que entende que a 

assistência social já havia tido cortados dois programas, que o que foi mantido é o mínimo dos 

mínimos que poderia ser mantido... O benefício de prestação continuada é um dos poucos que 

foram mantidos. Então, eu acho que não tem como nós não nos pronunciarmos publicamente. E 

a forma de nos posicionarmos publicamente seria por uma resolução contrária a isso. O nosso 

companheiro de orçamento, que ontem disse que foi trabalhar no pacote, pode entender melhor 

do que eu, que não fiz essa análise, mesmo porque não tenho tanta competência assim,  e saber 

quanto... Duzentos e dez milhões é a economia. Isso vai salvar o Brasil! Isso vai salvar o Real! 

Isso vai salvar as Bolsas, inclusive a de Hong Kong... (Risos.) A de Hong Kong foi brincadeira, 

mas a questão do Real foi concreta. Então, acho que devíamos tirar uma resolução nos 

posicionando contra essas medidas, pelo menos com relação à assistência social.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Estão inscritos Mariazinha, Patrícia, Célio e Ana.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Creio que vamos repetir aqui o óbvio e o 

lamentável. Mais uma vez eu falo: lamento que nos momentos mais críticos em que gostaríamos 

de fazer uma reflexão mais profunda a representação governamental não esteja completa. 

Porque nós queríamos fazer uma abordagem sobre um ponto importante que interessa ao 
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Governo. Não queremos falar sozinhos, para nós mesmos – quase para nós mesmos. 

Gostaríamos que estivesse aqui o Plenário cheio. Mas sempre esses assuntos ficam para os 

momentos já de fim de reunião quando poucos poderão fazer conosco essa reflexão, inclusive o 

próprio Presidente, que aqui não está, que é muito hábil, sabe argumentar muito bem com a Casa 

Civil, com as autoridades competentes no sentido de demonstrar o sentimento do Conselho, das 

representações não-governamentais, porque nós representamos realmente esses segmentos e 

falamos quase que a voz do povo – penso eu.  

Então, só temos muito a lamentar essa ausência e lamentar que essa medida 

provisória, esse pacote falte com a ética, seja um descumprimento à lei, fira a lei, porque lei é 

para ser cumprida e neste País não é. Por quem não é cumprida? Por quem deveria cumpri-la. 

Isso é o que nos angustia e nos faz mal.  

Outra coisa: vou me reportar a alguns pontos que aqui levantei. O Presidente, 

no dia 26 de janeiro de 1995, se pronunciou para o País dizendo que ia corrigir algumas falhas, 

justamente a questão da idade. Criou uma expectativa para nada! 

É uma questão também de justiça; é uma questão também ética, quando 

verificamos o IBGE, que dá no hipercenso de 97 que a expectativa global do País é 67,4 anos. 

Então, não é 70 anos. Portanto, já ficou muita gente fora. Já ficou um alcance bem maior dessa 

lei para se chegar lá.  

Quando se fala em termos de Nordeste, é 64,2 anos. O benefício post mortem 

acho que não é; ninguém vai ter interesse nisso. E aí atinge a essência da LOAS, que é de 

inclusão: está cada vez mais excluindo. 

Falar em fraudes, só quem vai ser penalizado é o aposentado, o idoso mais 

frágil do País. Corrigir fraudes... Será que não haveria outros mecanismos? Penaliza quem já é 

penalizado pela própria velhice, que é rejeitado pela sociedade, pela indiferença da sociedade, 

pela insensibilidade do Estado! Penaliza, porque alcança a sua cidadania. Economizar frente ao 

direito à vida? A Constituição está aí: é direito à vida. Que vida? Se não lhe é dado o direito, se 

sanciona uma lei para 70 anos, quando a expectativa de vida não é essa, foge à realidade! Direito 

à vida? Quando se vai agora fixar em 70 anos, quando se vai dizer que durante três meses – é 
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inconstitucional, está no jornal bem declarado – os cidadãos vão dar entrada no benefício, com 

toda a documentação pedida e não vão ser atendidos! 

Nós precisamos que os pacotes sejam mais justos, mais éticos. Por exemplo, 

está previsto – os jornais noticiam, ninguém está inventando – que só para a comunicação social, 

para 98, o Governo vai gastar 500 milhões. Para salvar os Bancos foi em torno de 7 bilhões. Para 

se atender à LOAS, passando já de imediato para 67 anos, seria em torno de 7 mil reais. Não sou 

muito boa de números, mas esses números eu gravei. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Sete mil novos idosos.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Sete mil novos idosos. Certo. E não 

seria só um salário mínimo para cada um? Seria mais ou menos em torno disso mesmo.  

Concluindo: será que a vocação do idoso brasileiro seria só morrer? Mendigar? 

Ser pária? Ser excluído? Será que seria essa a vocação, quando a Constituição prevê o direito à 

vida para todo mundo?! 

Será que o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, o Ministério 

da Previdência, a própria SAS não têm estudos sobre esse impacto, com que pudessem chegar 

para alguém do Governo, que prevê essas coisas tão “brilhantemente” – para não dizer o 

contrário – e dizer: não faça isso; isso é perverso; isso é crime; isso vai ter um reflexo muito 

negativo para o País; ninguém mais vai querer envelhecer num país como este?! 

Será que não poderíamos ter uma condução melhor, diferente, de salvar o País? 

Não haveria outras formas?  

Penso que, às vezes, em vez de se ajudar a se construir, ficam silenciosos, 

talvez com medo. Eu também já fui de governo, já fiz muitas reclamações e mandaram dizer: 

você vai perder sua função. Disse: perco de pé! Mas que isto aqui é ilegal, é. Que isto não é 

normal, não é! 

Então, o CNAS não pode ficar calado. Do CNAS, com a área governamental 

presente ou com poucas pessoas presentes, tem de sair hoje uma recomendação, alguma coisa 
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importante que faça o Governo refletir que isso está-se tornando vexatório para ele próprio, para 

o próprio Governo, que não está sendo justo, não está sendo ético, não está sendo legal.  

Temos de ser maduros, temos de rever com humildade os erros. Se foi um erro, 

que se corrija. Mas não podemos ir – fico lamentando que até a própria categoria da sociedade 

civil fica aí conversando numa hora dessa, que até perturba... 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Estamos pegando justificativas para uma 

Resolução, Mariazinha.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Não podia ser numa outra hora?  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA - Mariazinha, eu pedi para as três para irem 

anotando os pontos, já que a própria Fátima se propôs... 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Anotar é uma coisa; falar é diferente... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Tudo bem, Mariazinha; desculpe.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Então, o que eu acho é que o CNAS não 

pode ficar calado. Quem é do Governo também é cidadão. Quem é do Governo também vai ficar 

velho. Quem é do Governo tem alguém velho na sua estima, na sua vida, ou pai, ou mãe, que 

pode até ser muito bem aquinhoado economicamente, mas de qualquer forma é uma injustiça, 

dói. Acho que temos de fazer alguma coisa, não podemos ficar calados aqui. Se for para ficarmos 

calados, não deveria existir mais o Conselho Nacional de Assistência Social.  

Essa resolução que sair daqui, essa recomendação deve chegar até lá: até a 

Casa Civil, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Planejamento, a quem de direito.  

Calar será mentir, será aplaudir uma medida que fere a dignidade daqueles que 

precisam disso. Nós talvez não precisemos, mas muitos precisam. É vital; é uma questão vital! 
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VANDEVALDO NOGUEIRA – Conselheira Patrícia.  

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Vou falar pouco, porque é tão óbvio, que vou 

acabar me repetindo.  

É só mostrar como é vergonhoso num país que tanto fala em modernidade, quer 

fazer uma figura moderna, alguém chegar e perguntar: quais são as medidas que o Governo 

tomou na crise fiscal, na crise de arrecadação? Ah, ele, entre outras tantas, atingiu idosos com 67 

anos que têm uma per capita de meio salário mínimo. 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Um quarto de salário mínimo! 

 

PATRÍCIA SOUZA DE MARCO -  Um quarto de salário mínimo. 

Eu tenho até vergonha de dizer que o governo de um país tomou como decisão 

para a economia de 100 milhões atingir idosos com mais de 67 anos que recebem uma per capita 

de um quarto de salário mínimo. No mínimo, é patético.  

Isso só vem reafirmar que nos momentos de crises sempre os segmentos mais 

vulneráveis, que têm menor poder de pressão, que não fazem opinião, que não têm poder de 

lobby mesmo, não têm influência na política brasileira.  

Foi anunciada a questão das isenções nas instituições de saúde e educação, 

mas não vimos até agora nenhuma medida provisória. Então, dá uma certa condição de inferir 

que eles estão fazendo um lobby muito bem feito. Com certeza, o fim dessas isenções daria uma 

economia de 2 bilhões. Cem milhões, perto disso, não é nada. Por que essa medida não saiu? 

Sabemos muito bem o significado da palavra lobby. O velhinho, com 67 anos, que recebe um 

quarto de salário mínimo, vai chegar ao Congresso, vai chegar ao Governo Federal fazer lobby? 

Não chega. Agora, os lobbies das poderosas entidades de saúde e educação, com certeza, 

conseguem impedir que uma medida provisória seja editada.  

Aí, vou reafirmar então a resolução, inclusive como uma medida de nós... 

Porque nós ainda estamos aguardando se aquela medida congelando por três meses a 

concessão de benefícios não seja editada, uma vez que também estamos sem a informação, que 

foi pedida através de resolução, sobre o levantamento de fraudes no benefício de prestação 
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continuada, que até hoje não veio nenhuma informação do Ministério. Nós solicitamos informação 

de números de onde estavam as grandes fraudes, quais os motivos que estavam sendo 

alegados, as justificativas dos laudos. Nada disso veio até hoje para o Conselho. Então, não 

temos nenhuma garantia de que aquela medida anunciada de congelamento  da concessão dos 

benefícios não seja editada.  

Se não quisermos ser contraditórios na condição de Conselho que tem como 

prerrogativa defender uma política de assistência social que garanta um mínimo de inclusão, acho 

que temos de tirar uma resolução preocupados com esse tipo de iniciativa e questionando a 

justificativa da medida provisória. Se é economia, é um argumento altamente questionável. 

Esse teria de ser o conteúdo da resolução: afirmação dos direitos, o respeito à 

LOAS e o questionamento da economia.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Célio.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Eu quero aproveitar que o Conselheiro 

Mulatinho voltou à reunião para abordar as questões na forma de pergunta direta tanto ao 

Conselheiro Mulatinho quanto à Conselheira Cristina, que nesse caso representa o Ministério da 

Previdência.  

Há uma série de questões em relação a essas mudanças que ficaram no ar. A 

primeira delas é que foi anunciado pela imprensa – óbvio que não por documento oficial – que 

haveria um congelamento de três meses na concessão de novos benefícios enquanto estivessem 

sendo realizadas as revisões. Na medida provisória não está constando dessa forma. Pelo menos 

nas duas que já foram editadas, a 1.473 e a 37... 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Uma questão de ordem. Acho que 

temos de discutir o que saiu publicado.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Mas saíram duas medidas provisórias em 

seguida uma da outra.  



 

 215 de 232 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Há muita coisa no pacote, de 

repente... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  O que é ainda mais absurdo. Teve um efeito de 

mídia quando anunciado pelo Ministro. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  (Fala em paralelo. Ininteligível.)  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Conselheiro Anoildo, você quer se inscrever?  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Foi uma questão de ordem que pedi. 

O senhor é o Presidente, que resolva. Não vou ficar aqui discutindo. Se saísse isso... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Eu estou perguntando. Foram emitidas, por 

enquanto, duas medidas provisórias a respeito: a 1.473 e a 1.599. Sairá uma terceira medida? O 

senhor tem informação a respeito de se haverá novas medidas no sentido de complementar o 

que foi anunciado pelo Ministro no conjunto das medidas do pacote, que seriam esse adiamento 

por três meses e o congelamento em 70 anos, e não simplesmente o adiamento. Na medida 

provisória 1.599 está colocado apenas o adiamento da regressão da idade. Esse congelamento 

está aguardando uma outra medida ou essa notícia era falsa e não devemos trabalhar com ela, 

como diz o Conselheiro Anoildo?  

E uma terceira questão é a respeito das concessões de filantropia – aí, 

obviamente mais direto ao Ministério, não tanto à SAS – que teria sido anunciado que o Ministério 

vai tomar essa medida de eliminação das isenções para as educacionais de saúde, relativas ao 

INSS. Se há alguma informação ou se isso é apenas notícia de imprensa.  

 

HELDO VÍTOR MULATINHO – Em relação à pergunta sobre a medida 

provisória, eu não tenho essa informação. A informação que tenho é a que os senhores têm em 
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relação às medidas econômicas. No que toca a outra medida provisória, qualquer pretensão, não 

tenho a informação.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Conselheira Ana Maria.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – Eu comungo com o que falou a Mariazinha, com 

o que a Patrícia falou... 

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Um momentinho, Aninha. O Conselheiro 

Mulatinho respondeu que não tem informação a respeito do BPC e a respeito das isenções, como 

eu havia dito que se refere mais especificamente ao Ministério. A Cristina teria alguma 

informação?  

 

CRISTINA MARIA SILVA ALBUQUERQUE -  Não.  

 

ANA MARIA LIMA BARBOSA – No dia, aquele pacote criou uma expectativa no 

Brasil inteiro e eu estava no meu trabalho, fui a uma sala que tem televisão, às 9h30, para assistir 

ao pronunciamento dos nossos Ministros. Mas confundi os horários por conta dessa história de 

horário de verão e já havia terminado. Estava acabando, os dois Ministros já estavam se 

despedindo e deixando os dois Secretários para responderem aos detalhamentos.  

Eu ainda consegui ler algumas frases, que não tinham mexido na área da 

saúde, da assistência social – aí ouvi bem, assistência social – e da educação. Fui para casa, 

disse pelo menos isso; deve ter tido outras coisas, mas pelo menos isso. Não assisti ao jornal à 

noite, porque estava num dia completo de atividades. Quando comprei o jornal de manhã, vi que 

haviam mexido no benefício de prestação continuada. Lamentável. Fiquei com vergonha. Fiquei 

doente. Estou até hoje, de tão surpresa que foi imaginar que o nosso Governo, que se diz mais 

avançado, que está entrando na discussão, pudesse ter a capacidade de, três meses atrás, 

através de medida provisória, mexer no benefício, tirar direitos, cortar gente e, mais uma vez, no 

pacote econômico, mexer num benefício que sabemos o quanto é limitado. É lamentável – é 
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vergonhoso, até – que o nosso Governo tenha a coragem de fazer um pacote em cima da 

miséria, em cima da pobreza deste País. É muito fácil fazer isso.  

Como a Patrícia falou, os nossos movimentos desses segmentos alvos desses 

benefícios não tem um lobby no Congresso junto aos deputados e à imprensa, para fazer pressão 

e mostrar.  

Outra coisa: o perverso é se mostrar na mídia dizendo: olha, não fizemos isso, 

não fizemos aquilo... e na prática fazer. Porque todo mundo estava assistindo à televisão para 

saber o que estava sendo mexido. Olha, não se mexe na educação e na saúde. E, aí, por 

medidas provisórias e pela mídia, se faz perversidade com a população. É muito vergonhoso. É 

lamentável. Ficamos mesmo com vergonha da capacidade que algumas pessoas têm.  

Outra coisa: uma vez, fui a uma cidade do interior e uma pessoa disse: o pior 

ladrão é aquele que rouba direito. Acho que é mesmo. Esse é o pior de todos. Direitos são 

conquistados com mobilização nacional, com muito tempo atrasado. Esse é o pior de todos! É 

lamentável.  

Outra coisa é que essa história da fraude já está começando a me dar azia e má 

digestão. O Ministro veio aqui, inclusive se referiu ao meu Estado dizendo que na Paraíba – 

existem estudos, queremos ver – havia entrado gente no benefício que tinha azia e má digestão. 

Então, queremos ver esses processos para saber a capacidade de alguns técnicos do nosso 

Estado de incluir no benefício pessoas com azia e má digestão. Até agora, não recebemos 

nenhuma informação do Ministério sobre isso, não temos nenhum dado que diga esse número 

está comprovado; olha aqui a fraude; olha aqui o absurdo, para que se responsabilize quem 

estava agindo dessa forma e não se utilize isso para esse tipo de medidas que vêm por aí.  

O Conselho não recebeu, o Ministro prometeu que me passaria a informação 

pessoalmente, porque fiquei insistindo, passei no Ministério e não recebi esse estudo, lá no meu 

Estado, sobre essas fraudes. Então, existe alguma coisa de anormal nisso tudo e gostaríamos de 

ter mais clareza, transparência e informação, porque manipular dados e usar essas coisas para 

justificar perversidade e assassinato é lamentável.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Conselheiro Anoildo.  
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ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Quero apenas dizer o seguinte: 

Conselheira Fátima, queria que você me permitisse entrar no segmento dos conscientes. Você 

disse que as pessoas conscientes não fazem isso, não defendem isso.  

Outra coisa que eu queria também era integrar as pessoas. Eu gostaria de pedir 

para vocês para integrarem as pessoas que têm estima. Já foi dito aqui que só pessoas que 

estão subestimando determinadas coisas é que não vêem isso.  

Eu não quero criticar ninguém. Não gosto de críticas, evidente. Desde que 

sejam construtivas, ótimo; não sendo, não gosto.  

Outra coisa também é que a Conselheira falou aí da questão da função. 

Infelizmente, para a senhora eu poderia responder o seguinte: nós somos estáveis. E graças a 

Deus, me parece, a Constituição está-nos permitindo que sejamos estáveis. Portanto, o que 

perde não é o cargo, é a função. Então, não temos de dar satisfação a ninguém, porque somos 

estáveis.  

Era o que eu queria registrar. (Pausa.)  

Satisfação no sentido de emprego. O que a senhora comentou que quando era 

funcionária do Governo... Isso realmente acontece. Mas, graças ao Governo, ainda está criando 

carreiras estratégicas e está colocando essas carreiras dentro de uma estabilidade constitucional. 

Isso nos dá, talvez, uma liberdade maior para que não estejamos com tanto medo desse jeito de 

ficar dizendo apenas o que o Governo quer dizer sem nem fazer avaliação.  

Com relação à questão de que fere a lei, eu gostaria de dizer à Sra. Conselheira 

que medida provisória é uma lei. Se fere a Constituição, é o caso de alguém, algum Conselheiro 

impetrar uma ação de inconstitucionalidade da lei “a” ou “b”.  

Com relação à medida provisória, ela tem a mesma força de lei, entra, é lei e 

acabou. Mudou. O Congresso Nacional, depois, tem a prerrogativa de aceitar ou não o que está 

lá. Mas a medida provisória é uma lei.  

Agora, vou entrar mais diretamente no assunto – pediria também aos 

Conselheiros que se esclarecessem um pouco sobre o pacote. Não vou aqui falar sobre o pacote, 

até porque o que eu conheço é pouco, também. Conheço mais aquilo que tem mais reflexo na 
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minha área. Não conheço o pacote como um todo. É um pacote econômico, um pacote maior, de 

governo, que tem lá as suas implicações com déficit primário, com equilíbrios.  

Quero dizer principalmente para a Conselheira Patrícia que, se ela não leu o 

pacote, foi falado das bolsas de estudos. Ou seja, o MEC também foi atingido. Ciência e 

Tecnologia foi atingido. Vão reduzir para o ano que vem 50% das bolsas. É preciso ler esse 

pacote. Porque a senhora disse aqui, Conselheira, que só a área social teria sido prejudicada.  

Outra coisa que se está falando é redução de funções. Bem ou mal, são 

pessoas do Governo que estão aí. Demissões de servidores, 33 mil foram anunciadas, deve sair 

a relação. É coisa também da área social, não da assistência, especificamente.  

No que diz respeito especificamente a essa questão, eu diria até que é preciso 

também que não sejamos tachados de que não temos bom senso, de que não é assim. Deve 

haver um respeito e as pessoas colocarem as coisas de uma maneira um pouquinho mais até 

mesmo delicada, eu diria. É claro que ninguém está aqui... Eu posso estar aqui hoje como facção 

do Governo, como posso estar depois como sociedade civil, como a própria Conselheira Fátima já 

citou, numa época. Podemos estar nessas condições mas somos os mesmos. Portanto, é preciso 

observar que as pessoas que estão do lado de lá também têm bom senso, também têm 

competência, igual a vocês todos, evidentemente.  

Então, vejam bem: eu estou diante de uma situação... Primeiro, esse número aí, 

é preciso que conheçamos que número  que dá essa conta de chegada aí, porque isso... 

Sim, que seja 10 milhões. Você tem idéia, hoje, de quando pega uma idade, 

baixa para isso, numa demanda que vai acontecer, não é uma conta de aritmética.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  O IBGE passou esse dado.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Bem, só um pouquinho.  

Agora, vamos partir para outro lado que acho importante. Vamos entrar no 

mérito do pacote em relação à assistência social.  

Existem bilhões de crédito no Congresso Nacional, dentre os quais, está lá a 

assistência social com 413 milhões de reais para o benefício de prestação continuada. No 
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Congresso. Outros créditos estão em andamento. E em breve vocês vão ver ser publicado um 

decreto admitindo que alguns órgãos do Governo aumentem a sua disponibilidade. Vamos 

esperar para ver mais adiante as prioridades do Governo. Não é só por uma medida que se viu 

achar... Vamos analisar o restante do pacote. Quais são as áreas que vão ter aumento de limite 

para gastar até o final do ano? Vocês sabem? Ninguém sabe ainda. Vamos esperar sair.  

Outra coisa: está-se diante de uma auditoria que eu tive a oportunidade de ver 

em que a variação que estava acontecendo de uma média de 7 a 8% caiu assustadoramente 

para 2,5% nas concessões e na despesa do benefício. Provavelmente, fruto da auditoria.  

Diante de um quadro como esse que ainda precisamos estabilizar no sentido de 

dizer: eu quero que receba quem de direito tem de receber, até que isso seja colocado de uma 

maneira mais cristalina, o Governo – de bom senso, aí eu digo – não teria de estar mudando a 

regra do jogo. Eu entendo assim. Agora, é possível que depois que isso esteja colocado de uma 

forma bem cristalina, é isso, a partir de agora está recebendo quem teria de receber. Ou trabalhar 

um tempo nessa questão da idade. Quem sabe não conseguimos mostrar que o impacto não é 

tão grande e de repente conseguimos, como se conseguiu depois a própria Conferência, que 

tinha saído pela medida provisória.  

Eu peço apenas que o Conselho reflita um pouco sobre essa medida, esse 

pacote, no conjunto do que aconteceu e o que vai acontecer. Eu estou lá na Secretaria de 

Orçamento e duas áreas foram priorizadas em termos de não haver redução de recursos – não 

haver redução. Uma delas foi a assistência social. A outra é a saúde. Não se falou, em momento 

algum, até da educação. E foi dito aqui exatamente o contrário.  

Então, precisamos ter uma noção desse conjunto. Precisamos perguntar mais. 

Cabe ao Conselho realmente indagar, fazer resoluções, perguntar por quê. Existe uma exposição 

de motivos: o Governo, ao encaminhar a medida provisória, é obrigado a dizer os motivos. Por 

que não o Conselho conhecer? Por que o conselho também não questiona, pergunta. A idéia é 

essa: cabe também ao Conselho isso: indagar, indagar, buscar, depois que juntar as coisas, que 

tiver convicção, aí começar a fazer resoluções com um pouco mais de substância. Porque fazer 

resolução por fazer... Eu já vi também no Conselho da Saúde. Fazer por fazer; fazer assim... Eu 

gostaria até de, se pudesse, contribuir um pouco, para que vocês fiquem um pouco mais 
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esclarecidos sobre o que está acontecendo. É fácil. É fácil para mim também. Se eu estou aqui, 

eu pego aquela medida lá, o Governo está assim, assim, assim. Vamos ver o que o Governo 

realmente está fazendo em relação a essas duas áreas: assistência social e saúde. Vamos ver. 

Vocês sabem? Têm dimensão? Não têm. Aí começamos simplesmente a fazer resolução muitas 

vezes somente para satisfação dos próprios Conselheiros.  

Obrigado.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Há três pessoas inscritas. Primeiro eu; depois 

Mariazinha, depois Eurídice.  

Às vezes, eu fico um pouco impaciente com a fala do Anoildo, apesar de que ele 

fundamenta e tal. Mas medida provisória tem força de lei – não é lei, é medida provisória. A LOAS 

é lei. A medida provisória tem força de lei. 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Até que ela seja aprovada. 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – E que seja renovada.  

Então, tem força de lei mas não é lei. É medida provisória, é legal e de 

competência do Presidente. É constitucional.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Eu disse, é lei até que... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Lei é uma competência do Congresso Nacional. 

Ele é quem faz leis. O Presidente faz medida provisória. É uma competência do Executivo. O 

Executivo não legisla. Está legislando, mas... Bom, aí é uma outra discussão.  

Então, medida provisória tem valor legal. Tem. Não resta dúvida de que tem. 

Tanto que acatamos. O Conselho Nacional de Assistência Social acata a medida provisória, 

porque é obrigado, porque tem força de lei. Mas é medida provisória.  

Mas não é essa a discussão.  
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O Conselho Nacional de Assistência Social tem por competência legal a 

preocupação, além de legal, ética, com a exclusão social. Essa é a função da assistência social. 

Inclusive, na proposta de política, a de inserção e a de proteção. Então, qualquer medida do 

Governo ou da própria sociedade que exclua aquela segmento que é próprio da assistência 

social, deve ser preocupação do Conselho Nacional.  

Eu chamei a atenção, no início, para a parte específica do pacote em relação ao 

que concerne à assistência social, ao que é próprio ao CNAS: o BPC e a parte da filantropia. 

Essas duas coisas estão dentro da competência do Conselho Nacional de Assistência Social. O 

Conselho não normatiza outras coisas que não as próprias da assistência social.  

Podemos até fazer uma leitura, como alguém citou, com análise da conjuntura, 

da importância, da necessidade de medidas do Governo.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Permita-me fazer só uma observação 

rápida.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Com certeza.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Eu, por exemplo, já sei que no ano de 

98 não vou ter aumento salarial. Portanto, isso faz parte do pacote. Tenho de ver isso numa 

conjuntura.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Aí acho que é um problema de organização da 

sua categoria, do seu sindicato, mas não é do CNAS.  

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Sim.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – O servidor público tem sindicato, que eu saiba. A 

Central Única dos Trabalhadores também. A Força Sindical também. Ou seja, houve 
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mobilização... Pode fazer parte, mas, com certeza, uma parte dos servidores vai brigar pelo direito 

à correção, aumento etc. Mas não é competência do Conselho.  

Então, eu entendo que o Conselho tem essa obrigação de se posicionar frente 

às questões vinculadas à área da assistência social. No momento em que o Governo diz que vai 

fazer revisão de 600 mil concessões do benefício de prestação continuada, é obrigação do 

Conselho... Primeiro, o Conselho já se posicionou aqui que é contra a fraude e contra a má 

utilização do recurso público. Portanto, se se identifica fraude, que sejam punidos os 

responsáveis, porque dinheiro público que vai para fraude é dinheiro público que não vai para 

quem realmente está necessitando. Então, o Conselho já se posicionou com relação a isso.  

Agora, o Conselho quer conhecer não só o conto, mas como é que está 

acontecendo essa revisão. Onde estão os processos? O conselho quer ter acesso a esses 

processos. É um direito do Conselho, para justificar até sua existência. Não só quantas revisões, 

mas cada uma delas. O Conselho tem o direito de ver o que está acontecendo com cada um dos 

processos que forem cancelados. Isso, para mim, cabe dentro de uma resolução  - o Conselho 

vai solicitar ao Ministério, ou exigir do Ministério um acompanhamento desse processo de revisão. 

O Conselho não deve ficar dormindo em berço esplêndido sabendo que existe idosos que vivem à 

beira da morte e à beira da miséria e têm direito ao benefício de prestação continuada e vão 

passar três meses para poder continuar fazendo novos pedidos. O Conselho deve exigir do 

Governo que volte atrás nessa medida provisória. Isso é humanidade, não é nada mais. Isso não 

é economia; é ter uma concepção ética da vida, inclusive. E acho também que o Conselho não 

pode aceitar que a idade seja mantida em 70 anos até o ano 2000. O Conselho deve brigar para 

que a LOAS seja cumprida, como brigou meses atrás, porque essa medida voltou a aparecer. Ela 

existia antes, foi negada pelo Ministro, que disse que não existia, mas existiam estudos e agora 

se aproveita de uma conjuntura para voltar à tona essa medida.  

Então, essas três questões, pelo menos, acho que o Conselho deve deixar claro 

que quer modificações, que quer que isso melhore - e não piore. 

Conselheira Mariazinha, depois Conselheira Eurídice.  
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MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Mais especificamente para o colega 

Anoildo.  

Meu amigo, eu não gosto de ofender ninguém. Eu posso até me entusiasmar 

demais e ferir alguém sem querer. Se o feri, mês desculpe.  

Eu fui funcionária pública federal, fui ameaçada de perder também uma função 

porque tive a ousadia de encaminhar para os órgãos competentes, inclusive para o Ministro que 

hoje é Presidente, um documento dizendo que aquilo que eles tinham feito, aquela norma 

referente a idosos – isso em 1975 – para os Estados Unidos, para Nova Iorque, jamais para 

Fortaleza.  

Então, quando eu falo assim é porque eu acho que os representantes da área 

governamental devem sentir um pouco do que nós sentimos. Porque eu sentia. Eu dizia para mim 

mesma: um dia, eu me aposento e vou ser eu e não vou ter de engolir por conta do Governo 

aquilo que acho que não está certo. Foi por isso que falei desse jeito.  

Eu acho o seguinte – acho, não; não tenho de achar nada; eu penso, eu acredito 

– que as assessorias essas coordenadorias, os Ministérios e tal existem para colaborar, para 

contribuir com a Presidência da República. Penso também que quando um pacote desse vai sair, 

ele deve ter tramitado por diversas áreas.  

 

NÃO IDENTIFICADA – Nem sempre.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Nem sempre? Mas não é possível que 

isso saia só da cabeça de uma pessoa! 

 

NÃO IDENTIFICADA – Há uma equipe econômica.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Pois é, uma equipe econômica, 

admitamos. Mas na equipe econômica acredito que tramite por mais alguém. E, se não tramitar, 

quando aquele pacote sai, que é do conhecimento, também acho que é obrigação das 

assessorias, das coordenadorias, de tudo o mais chegar e dizer: olha, isto aqui não está muito 
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certo, por isso, por isso, olha, é meu dever, minha obrigação informar isso, aquilo e aquilo outro, 

esclarecer, ajudar, contribuir. Era isso que eu, na minha cidadezinha, fazia. Às vezes, levava um 

carão bem grande, mas dizia: olhe, no dia em que o senhor não me quiser mais como assessora, 

o senhor então me tire de coordenadora e de Secretária Regional, porque não vou me calar. O 

senhor está errando; o Governo está errando.  

Mas o que eu queria dizer, Anoildo, era o seguinte: eu também passei por uma 

Faculdade de Direito e também conheço a força que tem a medida provisória. Mas sei também 

que existe lei maior, que é a Constituição. 

Prioridade do Governo – você acenou com prioridade do Governo! 

Honestamente, nós, idosos e aposentados, não podemos mais acreditar que existam prioridades 

outras, algumas intenções que se façam realizáveis em favor de idosos. Não acreditamos, 

lamentavelmente. Isso é horrível. Eu sempre digo: no dia em que deixarmos de acreditar, de 

sonhar, de esperar, já devemos estar para morrer. Eu acredito que já estou chegando a essa 

vontade de não mais viver. Porque eu sinto vergonha quando se vai fazer economia em cima de 

idosos. Eu não tenho mais como calar. Se saiu um pacote, os colegas da área governamental 

acho que deveriam ser os primeiros a chegar aqui e dizer: vamos fazer uma análise de 

conjuntura, vamos explicar para vocês, que viram pelo jornal, não estão sabendo bem, 

gostaríamos de ajudar, de contribuir; fecha os microfones aí que nós vamos então informar para 

vocês não estarem indo só pelos jornais... Acho que seria uma boa.  

Dizer que vamos pedir uma resolução só por pedir, para agradar a Conselheiros, 

não. Nós estamos aqui, eu estou aqui representando a Associação Nacional de Gerontologia e 

sou cobrada. Eu me sinto na obrigação de defender todos os idosos, como a Ana sente-se na 

obrigação de defender todos os deficientes. Não estamos aqui para agradar a ninguém; estamos 

aqui para defender um direito, estamos aqui acreditando na democracia, estamos aqui 

acreditando que possamos contribuir, muito ou pouco, dependendo das nossas limitações, das 

nossas possibilidades.  

Esse plano apresentado ontem aqui pela SAS – Política Nacional de Assistência 

Social – diz: consolidação do benefício de prestação continuada devido a idosos e pessoas 

portadoras de deficiências. Meu colega, eu passei 21 anos – completados em março – lutando 
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pela política nacional do idoso, que ainda não se efetivou. Foi implantada, mas não deslanchou 

porque o Ministério da Economia não favorece, não prestigia; não é prioridade para o Governo; 

não é uma deliberação, uma intenção, uma vontade política. Não é. Se fosse, isso já estava 

totalmente resolvido e agora nesse pacote os idosos não seriam alcançados. Dizer que o idoso 

cidadão brasileiro vai ao guichê da Previdência, leva toda a sua documentação, mas, por força de 

uma medida provisória, vai ficar estacionado 90 anos, também não podemos calar. Não podemos 

achar que isso é normal. Então, alguém precisa ter condição de chegar junto ao Sr. Fernando 

Henrique, nosso Presidente, e dizer para ele que, se ele pretende continuar como Presidente, 

achando que esses pacotes vão resolver, vão solucionar, ele vai colocar o Brasil numa pior. E ele 

não vai ser reeleito. Não vai. Não vai, porque, com uma atitude dessa... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Mariazinha, são quase seis horas. O nosso teto é 

seis horas.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Vou terminar.  

Lamentavelmente, meu filho, esse assunto já veio no finalzinho. Estou até com 

pena de três colegas aqui que ficam ouvindo esses discursos, mas a vez que temos é essa. A voz 

que temos é aqui. Se não falarmos, vocês vão embora pensando que está tudo certo, tudo lindo e 

maravilhoso, formidável. Perdoem-me, desculpem-me, ao Professor Mulatinho peço também 

minhas desculpas, mas acho que a SAS tem de reagir. A SAS tem de levantar os prognósticos, 

as estimativas. A Dra. Lúcia Vânia, que é tão brava lutadora, deve pegar o Professor Mulatinho, o 

Daniel e os outros mais e ir ao Ministro, e por sua vez o Ministro ir com outros Ministros ao 

Presidente da República e dizer: está errado. Vamos resolver isso imediatamente antes que este 

País se acabe – não é nem mais o Piauí – antes que este País se acabe! 

 

ANOILDO FELISDÓRIO DOS SANTOS -  Posso fazer um comentário?  

Eu queria comentar um detalhe, que eu estava na Conferência de Manaus e, no 

meio da Conferência, alguém disse que houve um desvio de dinheiro na saúde. Depois, eu 
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chamei a pessoa e perguntei: esse dinheiro foi desviado para onde? Ah, não sei, mas que houve, 

houve.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Obrigada, mas não é isso. Eu não estou 

dizendo que desviaram dinheiro. Eu falei que houve apressamento em salvar os Bancos com 7 

bilhões.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Eurídice, por favor.  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Só quero dizer que, em primeiro lugar, 

quando o Presidente Fernando Henrique fez aquela colocação que você citou, Conselheira, a 

situação do País era completamente diferente: não havia esse problema das Bolsas refletindo 

aqui dentro, não havia essa ameaça para a estabilidade econômica. Vocês vão dizer assim: lugar 

comum; baboseira; eterna coisa... Mas estabilidade econômica... Nós acreditamos piamente 

nisso. Sem uma estabilidade, o nível de exclusão será muito, muito pior. Então, acredito em dois 

princípios deste Governo: em ética e em democracia.  

Quando digo que acredito em ética é porque o Governo tentou dar uma resposta 

rápida a uma situação internacional que estava levando ao caos a economia e aí com 

conseqüências imprevisíveis. Primeiro ponto. E é democrático, sim. Por que é democrático? A 

medida provisória é um instrumento – a senhora conhece – de se tentar legislar numa 

emergência, que é o caso, uma tentativa de se solucionar uma questão de forma emergencial, 

que é o caso, mas suporta emendas. Está aberto. O próprio Presidente já disse: não são 

verdades absolutas. Quer dizer, pareceu à equipe econômica que foi a condutora do processo a 

melhor saída, nesse momento. Foi uma coisa de final de semana mesmo, com pouquíssima 

gente, inclusive dentro do Governo, consultada. Foi a necessidade. Agora, está lá, está em 

aberto, podem ser emendadas. Hoje, ouvi várias declarações, inclusive sobre o Imposto de 

Renda, o Presidente do Senado dizendo – aparece até na primeira página do Correio Braziliense 

– supondo que seja verdade, que ele não vai admitir aumento na alíquota. Quer dizer, está aberto 

o Presidente, o Governo sabe disse. Então, vamos lá. Se se chega à conclusão nos vários fóruns, 
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de que houve abuso, houve análise inadequada da situação, temos a possibilidade de correção. 

Não é nada assim absoluto.  

Uma outra coisa: em relação a esse recadastramento, nós, aqui, como 

Conselheiros – isso já tem sido dito tanto por parte do Governo, quanto por parte da sociedade 

civil – compactuar com corrupção, com abusos... Por isso que eu disse: tanto dos dois lados, 

tanto do lado da sociedade civil, quanto do lado do Governo, nós nos temos posicionados muito 

claramente contra. O Vando falou nisso. Então, se foi feito de uma forma eventualmente 

atabalhoada, vamos corrigir. Agora, temos de ser rápidos, porque corrupção gera mais exclusão. 

Eu tenho me batido aqui muito, quando falo em Ministério Público. Quando falo nesses 

instrumentos, é exatamente para eliminarmos – eliminar, nunca vamos conseguir, em lugar 

nenhum do mundo, mas reduzir ao máximo – a faixa de corrupção. Senão, não há dinheiro que 

chegue. Se há corrupção nos diversos segmentos, não há dinheiro possível que consiga 

solucionar a questão.  

Era só isso. 

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  Quais são as sugestões que a nobre 

colega sugere? Em que você poderia ajudar o Conselho nessas recomendações?  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Eu prefiro que o Conselho pense como um 

todo. Eu sou apenas um dos instrumentos. Eu disse que todas as medidas provisórias, dentro do 

processo legislativo, suportam emendas. Então, é um caminho.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Se suportam modificações, é uma 

forma de se manifestar.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Há aqui uma... não é uma proposta, mas uma 

resolução. Ela tem uns itens que significam basicamente manter a Lei Orgânica da Assistência 

Social em vigência. É basicamente isso: cumprir a lei, ou seja, que o Conselho se posiciona 

contra o congelamento da idade em 70 anos, por dois anos – significa que deve diminuir para 67, 
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os argumentos utilizados é que se trata de uma população supervulnerável – que o Conselho se 

posiciona contra impedir por três meses novos pedidos do benefício de prestação continuada e 

que o Conselho gostaria de acompanhar a revisão dos processos, ou seja, se tem fraude, que 

seja punido, mas o Conselho gostaria de conhecer como é que essa coisa está acontecendo e 

que não aconteça a portas fechadas e só tomemos conhecimento depois. Se ninguém... Não sei 

se colocamos em votação, porque temos quorum para votar. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Um acréscimo. Dentro das 

competências do Conselho também teríamos de falar alguma coisa sobre a isenção, o certificado 

de filantropia nas áreas da saúde e educação. Não sei, uma posição sobre isso. Mas é que o 

Conselho estava fazendo vários estudos no sentido de avaliar as isenções, os certificados de fins 

filantrópicos nas áreas da educação e da saúde e tal, que esses estudos podem, vamos dizer 

assim, indicar uma nova relação público/privado na assistência. Alguma coisa nesse sentido. 

Porque não podemos ter uma resolução pegando só esses aspectos importantes sem abranger 

também esse aspecto que é da competência do Conselho. Dizer que o Conselho está atento a 

isso, que é uma preocupação real essa questão da saúde e da educação, é uma isenção fiscal 

grande que se tem, sem controle social – isso o Conselho já discutiu várias vezes. Então, 

teríamos de dizer que estávamos fazendo um estudo, avaliando a nível das competências do 

Conselho uma nova regulamentação nessa área, e tal e coisa.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Certo. Como não chegou aqui, eu até no início 

disse que a medida provisória atingia esses dois aspectos, do BPC e da filantropia.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Com essas questões que você levantou 

aí, do BPC e mais essa do Moroni, fecharia os pontos centrais de uma resolução. No mais, é 

dizer exatamente isso: que se cumpra a lei e que pedimos a revogação da medida provisória 

nesses pontos... São coisas que estamos cansados de saber. Por exemplo, três meses... 

Dissessem a mim que eu não ia receber o meu salário por três meses, e eu aí não ia precisar de 
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um psiquiatra, de um neurologista; eu ia precisar era de uma camisa de força. Imaginem uma 

pessoa que não tem um quarto de salário... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Isso vai para a Ata! 

 

MARIA DE FÁTIMA DE A.FERREIRA -  Pode ir.  

Imaginem uma pessoa que não tem um quarto de salário para viver dizer que 

vai passar três meses sem poder receber um salário mínimo, que provavelmente seria a única 

forma de sustentação! É assim, de uma perversidade, eu acho.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  E ainda querem que falemos com muita 

educação, com muita clareza, com muito raciocínio. Nós perdemos até o raciocínio, senhora. 

Perdemos tudo. 

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Deixe-me lhe falar uma coisa. Eu tentei, no 

máximo possível, lhe responder e colocar assim as coisas no mesmo nível que a senhora colocou 

– estou tratando de senhora por uma questão de respeito, não é por ironia. Agora, não estou 

exigindo de ninguém – quem sou eu? – comportamento modelo. Só estou tentando explicar.  

 

MARIA JOSÉ LIMA DE C.BARROSO -  O Anoildo saiu. Eu queria que ele 

estivesse ouvindo aqui.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Temos esse posicionamento, essas 

recomendações, para que seja feita uma resolução. Como agora não dá tempo aqui, não sei se 

delegamos à Secretaria-Executiva para fazer essa resolução com esses conteúdos. Os termos da 

resolução não seriam, absolutamente, nem de ironia, nem de provocação.  Seria o CNAS se 

manifestando contrário à perda de conquistas asseguradas na Lei Orgânica da Assistência 

Social.  



 

 231 de 232 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Não das isenções e 

filantropia... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Aí, a questão da filantropia nos termos de que se 

está processando a estudos e tal e é também uma área de preocupação. 

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  E que o CNAS reconhece a 

necessidade de serem reavaliadas as isenções nas áreas da saúde e da educação.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Claro.  

Concordam? Não sei se é preciso colocar isso em votação ou se aceitamos isso 

como uma proposta de consenso.  

Alguma manifestação em contrário? (Pausa.)  

 

EURÍDICE NÓBREGA VIDIVAL -  Até porque se houvesse... 

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Então, fica a Secretaria-Executiva encarregada de 

elaborar nesses termos a resolução.  

Há um assunto ainda. Pediria mais dois minutinhos, porque há necessidade de 

autorização à Secretaria-Executiva do Conselho para proceder à contratação de alguém.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Dentro do nosso projeto da 

Conferência foi prevista a contratação de uma assessoria de imprensa. Conversamos com a 

Comunicação Social do Ministério e eles disseram que não têm condições de deslocar um 

profissional lá para o Conselho e não temos alguém aqui disponível. Tanto, que colocou dentro do 

projeto uma assessoria de comunicação, prevê a contratação de um jornalista, por cinco horas, a 

partir do dia 15 de novembro, até o dia 20 de dezembro, e também de dois estagiários.  

Eu e o Célio já conversamos com uma pessoa que mandou o currículo, indicado 

pela ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que também vai ajudar nessa cobertura, 
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vai distribuir e colocar todos os canais que tem à disposição. Então, precisaríamos ver agora a 

contratação dessa pessoa. Há outras que também mandaram currículo, mas de antemão já 

desclassificamos. Então, seria o Conselho autorizar a Secretaria-Executiva fazer essa 

contratação. Ela será feita pelo CNTI. É só a escolha.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – O nome da pessoa.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Paulo Euler Pires.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Você conhece essa pessoa?  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Ele tem várias experiências, 

atualmente atua na UnB... 

CÉLIO VANDERLEI MORAES -  Ele já assessorou a Conferência Nacional de 

Saúde.  

 

JOSÉ ANTÔNIO MORONI (Secretário-Executivo) -  Já teve vários trâmites por 

vários jornais, rádios, TVs.  

 

VANDEVALDO NOGUEIRA – Então, podemos dizer que está autorizado? 

(Pausa.)  

Está autorizado.  

Encerramos a reunião, convocando todos para o dia 2 de dezembro.  

Está encerrada a reunião.  

 


