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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Boa-tarde. Vamos dar início 

à nossa reunião lamentando o pequeno atraso que termina atropelando um pouco a 

nossa pauta. 

 Registramos a presença dos prezados representantes da Secretaria de 

Assistência Social que vêm proceder à apresentação da proposta de política nacional de 

assistência social.  

 Vamos dar início, já que temos quorum, à leitura, votação e assinatura 

da Ata da reunião anterior. 

 Alguma observação sobre a Ata da reunião anterior?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria um 

esclarecimento. Na minha cópia da Ata faltou uma página. Queria saber se é falta de 

página, mesmo, ou se foi porque pulou... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A página 1? 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - É quanto àquela 

questão da Bahia. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está lá no início.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - O problema da Bahia está na página 07. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Na página 1, na linha 14, é dito que, 

"devido à ausência dos Conselheiros representantes do Governo e não havendo no 

momento quorum para a eleição do Presidente do Conselho, discutiu-se amplamente a 

proposta de pauta". Acontece que em todas as reuniões não se começa nem com eleição 

de Presidente; começa-se com a discussão da pauta. Então, acho inadequada essa 

colocação, até porque havia um representante governamental.  

 A minha sugestão é suprimir essa referência, ou então alterando a 

redação, enfim. O procedimento normal de qualquer reunião tem sido a discussão 

inicialmente da pauta, razão pela qual acredito ser incoerente ter aqui indicado que o 

primeiro ponto foi a eleição. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O.k. Mais alguma 

observação, Conselheiro?  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Na página 2, logo no início, nas linhas 1 

e 2, está colocado que as Comissões encaminhariam por escrito suas prioridades para 

serem sistematizadas.  
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 Realmente, a Comissão de Financiamento não encaminhou, mas não sei 

se isso foi colocado dessa maneira para ser sistematizado. Não me ocorre que dessa 

maneira tenha sido colocada a questão. Não sei o que os outros Conselheiros pensam... 

Porque hoje teria de ser apresentada essa sistematização e tal... Não sei se isso ficou 

acertado, até porque não foi cobrado de nenhum Conselheiro - pelo menos de mim não 

foi cobrado esse trabalho.  Tanto é, que hoje isso não está sendo apresentado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma objeção às 

colocações do ELIZEU FRANCISCO CALSING? Se não foi esse o entendimento, vamos 

observar, na transcrição mais detalhada, qual foi a intenção da colocação e alteramos a 

Ata nesse sentido.  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Na linha 19, acredito ser interessante 

colocar o período que compreende essa nova Presidência, até para se evitar alguma 

dificuldade, evitar, por exemplo, que se marquem reuniões para um período posterior 

àquele que compreende a Presidência. 

 É só para esclarecer.  

 No final da linha 30 acredito que esteja faltando alguma coisa, porque 

"Maria José Lima passa para a Presidente Marlova..." 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso já foi percebido.  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Também na linha 3 da página 3 

começa-se com o assunto Conselheiro Paulo Eduardo etc. e na linha 16 volta o mesmo 

assunto que encerrou na linha 3. Está-se elogiando a Presidência da Conselheira Marlova 
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e depois ela finaliza com palavras. Não sei se alguém leu a Ata com mais cuidado, mas o 

assunto da linha 16 está relacionado ao mesmo assunto da linha 3. Até o final da linha 

20... Quer dizer, da 16 à 20 teria de ser continuação na linha 3 e aí entraria esse assunto 

que o Conselheiro Paulo encaminha.  

 Na página 4, as linhas 1 e 2 estão repetidas, pelo menos até a metade da 

2.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na minha cópia, não.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Na minha, também não.  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Olha as linhas 30 e 31 da página 3.  

 Na página 6, linha 21, a data é 3, ou 4 de setembro?  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É 4 de setembro. Aqui é um 

equívoco.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Já constatei, na minha 

cópia falta a página 6.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma observação, 

Conselheiro Elizeu?  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Na página 11, linha 21. Ali inicia-se 

outro assunto, mas sem dar o encaminhamento exato desse assunto. Por exemplo, 
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termina com o assunto da Pastoral da Criança, "exclusivamente atividades fins", e aí 

começa "manifestaram-se todos os Conselheiros sobre o relatório da reunião ampliada". 

Não diz se houve uma apresentação desse relatório, enfim, o que aconteceu antes dessa 

manifestação. 

 Na página 13, linha 16, ali se informou que a SAS... Tenho a impressão 

de que se refere ao Conselheiro Maranhão, Conselheiro da SAS, que passa naquele 

momento a prestar informações, mas do jeito que está aí não se sabe quem é a pessoa.  

 Só isso.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado, Conselheiro.  

  A Conselheiro Maria de Fátima já avisou que a página que está faltando 

na cópia dela é a página 6.  

 Conselheiro Vando.  

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Algumas observações o Conselheiro Elizeu 

já fez, mas há uma outra, na página 2, linha 17. É bom registrar que a votação foi por 

unanimidade para o Presidente mas não por unanimidade para o Vice-Presidente - teve 

um voto a menos.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É verdade.  

 Mais algum Conselheiro tem alguma observação sobre a Ata da última 

reunião?  

 Podemos, então, colocar em votação a Ata, com as observações 

registradas? (Pausa.)  
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 Em votação. Manifeste-se quem estiver de a favor da votação com as 

observações registradas. (Pausa.)  

 Está aprovada.  

 Na pauta do dia, a previsão para esta parte da tarde é uma apresentação 

do que seria uma proposta de trabalho, pela Presidência e Vice-Presidência e, em 

seguida, a apresentação pela SAS da proposta de política nacional de assistência social.  

 Pediria ao prezado Vice-Presidente que fizesse a apresentação da nossa 

proposta de trabalho.  

  

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Bem, é uma proposta de trabalho pensada 

por algumas pessoas, entre elas, a Conselheira Marlova, o Conselheiro Celecino, mas 

também relativamente discutida com os coordenadores das Comissões. Chegamos a 

esse documento que vocês têm em mãos, que não sei se todos já puderam ler, em que 

definimos como objetivo geral o fortalecimento do Conselho Nacional aprofundando as 

discussões de temas com o encaminhamento de soluções das ações de sua 

competência, tendo em vista a implementação da LOAS.  

 Quanto aos objetivos específicos, fizemos uma espécie de levantamento, 

partindo da Lei Orgânica da Assistência Social, sobre as competências do Conselho.  

 O Conselho tem de deliberar sobre: Política Nacional de Assistência 

Social; revisão do conceito de Filantropia (uma questão muito importante que consta da 

LOAS); zelar pelo sistema descentralizado e participativo (esse objetivo tem de estar 

presente); financiamento da Assistência Social (o Conselho tem de se posicionar sobre o 

orçamento da Assistência); avaliação da efetividade da Assistência e eficácia das 

políticas e das ações adotadas. 
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 Existe essa pendência, que temos de resolver rapidamente, que é a 

realização das eleições para a suplência dos representantes dos trabalhadores no CNAS. 

Como todos vocês sabem, atualmente só temos os titulares e não os suplentes.      

   Outro objetivo específico seria potencializar e disponibilizar as ações de 

Conselheiros.  

 O que colocamos aqui é no sentido de que possamos dividir o conjunto 

das atividades do Conselho pelo máximo dos Conselheiros - que não fique uma coisa 

centralizada em uma ou duas pessoas. A idéia é que os representantes de Ministérios no 

Conselho pudessem também ser os representantes do Conselho nos Ministérios; que 

trouxessem para o Conselho o que o seu Ministério tem na área da Assistência Social, o 

que ele faz, como faz, e onde tem interface com o Conselho Nacional de Assistência 

Social. Que em algum momento o Conselheiro viesse para o Conselho e apresentasse 

isso; que tivéssemos a clareza do que o Ministério do Trabalho tem de Assistência Social; 

assim o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação; que se fizesse um esforço de ver 

onde é que existe Assistência Social nesses Ministérios e se trouxesse para a discussão 

aqui e ver como é possível desenvolver um trabalho de mão dupla Conselho e 

Ministérios.  

 Outro objetivo é o fortalecimento das Comissões Temáticas. As 

Comissões têm uma agenda - está anexo, depois vocês podem ver - e adequar a 

estrutura do CNAS nessas Comissões. Isto porque, na reunião da Presidência com os 

coordenadores das Comissões, ficou muito evidente que se procura muito externamente 

o apoio a essas Comissões - apoio técnico, assessoria técnica. Então, é importante ver 

quais as necessidades dessas Comissões e tentar estruturar o Conselho para atender 

efetivamente a essas necessidades, já que é competência do Conselho se posicionar 

sobre as temáticas trabalhadas pelas Comissões. Por exemplo, a consultoria jurídica: 
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temos de buscar nos Ministérios e às vezes fora dos próprios Ministérios; na área 

orçamentária, na área de financiamento, não temos um Conselho que possa responder 

por isso; na área de formação de política também sentimos, como Conselheiros, a 

necessidade de ter mais apoio nesse sentido, mais presença para mais qualificação.  

 Outro objetivo é consolidar a estrutura administrativa do CNAS - questão 

de pessoal, da informatização, do controle de fluxo de processos sobre registros e 

certificados, o dimensionamento e o controle de custos e a sistematização e avaliação de 

desempenho.  

 Outros objetivos: intensificar a parceria com a Secretaria da Assistência 

Social.  

 Intensificar a articulação com o CNSS.  

 Intensificar a articulação com os Conselhos Estaduais e os Conselhos 

Municipais - tem havido muita demanda nesse sentido; com o surgimento de Conselhos 

em tudo quanto é lugar no Brasil, tem havido solicitações ao Conselho e tem havido 

problemas, inclusive problemas na legislação, problemas de o Conselho que tem a lei, 

tem a eleição, mas não funciona, enfim, uma série de problemas para os quais o 

Conselho Nacional precisaria estar mais atento, acompanhar mais diretamente.  

 Intensificar a participação do Conselho no FONSEAS.  

 Intensificar a articulação com as Secretarias Estaduais e da área da 

Assistência Social; igualmente, com os Municípios, através das Associações, da 

Confederação Nacional e das Secretarias Municipais de Assistência Social - aqui, o que 

estávamos entendendo é que a representante do  FONSEAS poderia também ser a 

representante do Conselho no FONSEAS. Precisaríamos ter uma conversa sobre isso, 

igualmente com relação aos Municípios, como estabelecer uma relação de mão dupla 
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Conselho/FONSEAS Conselho/Municípios e não só FONSEAS/Conselho 

Municípios/Conselho; desenvolver um trabalho nesse sentido.  

 Intensificar a articulação com núcleos de estudos de instituições de 

ensino e pesquisa - alguém nos tinha informado, acho que a Ana Lígia, que existem 

quatro ou cinco departamentos de universidades no Brasil, pelo menos do conhecimento 

nosso, que estão desenvolvendo trabalhos no sentido do aperfeiçoamento da LOAS, de 

acompanhar, ver o que acontece, propor, estudar etc. e seria importante que o Conselho 

buscasse uma forma mais articulada de potencializar essas necessidades dos 

Conselheiros e do Conselho e qualificar mais, porque esses trabalhos estão sendo feitos, 

de certa forma, sem articulação ainda com o Conselho. Nesse sentido, a pauta já vai 

refletir, porque existe um contrato estabelecido com o observatório da PUC/SP, que 

estará amanhã aqui expondo o que é isso. Já é uma idéia de aproximação.  

 Por fim, avaliar o desempenho das políticas e das ações na área da 

Assistência Social. Isso faz parte do trabalho do Conselho.  

 O restante da proposta é tirado dos grupos ou das Comissões, de cada 

uma das Comissões. Não sei se é necessário apresentar, ou se as próprias 

coordenações das Comissões poderiam ver se está bem refletido aqui: o programa de 

trabalho da Comissão de Política de Assistência Social; o programa de trabalho da 

Comissão de Normas e Regulamentação; o programa de trabalho da Comissão de 

Financiamento de Assistência Social; e o programa de trabalho da Comissão de 

Comunicação e divulgação.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A idéia, como colocou o 

colega Vando, é um primeiro esboço, um primeiro apanhado das nossas conversas após 

a eleição no sentido de dar uma orientação bem clara à condução dos trabalhos do 
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Conselho. É evidente que aqui os tópicos estão em alguns pontos bem genéricos, mas 

pretendemos detalhar com os colegas Conselheiros. Basicamente, na área de atuação de 

cada um já fica implícito que se vai precisar avançar em termos de detalhar, fazer esse 

fluxo de ida e vinda, ou seja, não só o que o Conselho pode fazer em relação aos seus 

representantes, na área que ele representa, como o contrário, fazer com que haja uma 

participação de duas mãos para que realmente aconteça essa idéia de que cada 

Conselheiro traga para dentro do Conselho, na sua área de representação, os problemas, 

os encaminhamentos e o que ele está articulando para viabilizar a implantação da política 

de Assistência Social. Isso é fundamental para que o Conselho realmente tenha vida. 

Que não venhamos para o Conselho apenas participar da reunião mensal. Será 

desastroso para nós se ficarmos com essa idéia. 

 A idéia, então, é que façamos uma movimentação nos dois sentidos para 

que o Conselho possa ser cada vez mais atuante. Esse é o nosso objetivo.  

 Esses tópicos, a partir fundamentalmente do item 2.6, têm esse objetivo: 

os nossos colegas representantes da SAS, em que ponto podemos intensificar esse 

relacionamento; quer dizer, quais os aspectos não só da colaboração formal, mas ainda 

mais, o que pode ser feito para orientar o entrosamento Conselho/Secretaria para que 

atinjamos o objetivo. A mesma coisa com os prezados representantes dos Estados. Em 

recente reunião em Goiânia, muito bem realizada e de extremo proveito, eu estive 

presente e em nome do Conselho assumi o compromisso público de que vamos participar 

permanentemente desse fórum exatamente com esse objetivo de fortalecer essas 

relações na área da Assistência Social. 

 A mesma coisa pedimos à representante dos fóruns e dos Estados no 

Conselho: que permanentemente traga ao Conselho o que está acontecendo, qual a 

problemática e o que pode ser feito para que isso seja intensificado. A mesma coisa à 
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representante dos Municípios: que também faça esse elo de ligação para que 

intensifiquemos esse contato, pois estamos num momento fundamental para deslanchar 

o processo de descentralização e os dois representantes, a nível de Estados e a nível de 

Municípios têm um papel fundamental nesse processo para que possamos ir detectando 

os problemas. Já temos várias notícias de problemas que já são do conhecimento de 

todos, de implantação, de criação mas não funcionamento, dificuldades de 

funcionamento que já vão ser percebidas imediatamente. Se não estivermos bem atentos 

para isso o processo poderá ser instaurado e não vai funcionar e será pior do que não ter 

sido instaurado. 

 Esse chamamento, o objetivo de tentar pelo menos pontuar algumas 

coisas nessa proposta de trabalho é concitar os colegas Conselheiros para esse tipo de 

preocupação, sem o que, vamos fazer reuniões mensais, vamos discutir o que for 

aparecendo e o nosso trabalho fundamental não vai aparecer: tentar viabilizar a 

implantação da política nacional via implementação da Lei Orgânica da Assistência 

Social. 

 Este considero apenas um esboço do trabalho, que foi prometido, para 

termos um norte. Em todas as conversas que já tive, particulares ou de um âmbito um 

pouquinho mais ampliado com os colegas Conselheiros, estava presente essa 

preocupação com o norte, que rumo vamos tomar. Porque o momento é muito 

importante. O Conselho foi implantado, os dois anos foram fantásticos em termos de 

ocupação de espaço do ponto de vista da sua atuação, mas agora é preciso consolidar 

esse espaço. E a consolidação desse espaço depende de uma atitude absolutamente 

concreta. O momento é de definição: a definição da política, a definição dos critérios 

nessa relação com o setor público/privado, como fica isso, quais são os critérios que vão 

concretizar essa mudança de relação e como fica a descentralização desse processo. 
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Nós estamos num momento de extrema importância e, se não atuarmos de forma 

absolutamente objetiva, vamo-nos perder nesse encaminhamento. 

 Conselheiro Célio.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Só para acrescentar, da mesma forma 

que alguns dos pontos aqui levantados, é fundamental intensificarmos as parcerias com 

os Conselhos setoriais, no caso específico com o CONANDA, com o qual já temos 

reunião marcada para ainda o mês de setembro. É também uma espécie de 

fortalecimento nosso.    

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito. 

 Então, essa é a idéia. 

 Aviso ao prezado Conselheiro Padre Virgílio que estamos discutindo a 

apresentação da nossa proposta de trabalho, que o Conselheiro já viu hoje pela manhã, 

para saber se há algum acréscimo a fazer. A idéia é um ponto de partida; nós temos uma 

agenda de trabalho: além dos temas que são permanentes para discussão, queremos 

objetivar com clareza em que pontos nós deveremos atuar para que, com simples 

esforços, viabilizemos a atuação do Conselho.  

 Já estou percebendo de antemão, como já estou há quinze dias envolvido 

mais diretamente nas ações da Assistência Social, em termos operacionais, já estou 

percebendo que temos um universo muito amplo de atividades. A tentativa aqui é dar 

uma certa objetividade a essas questões para que não fiquemos perdidos, porque, se nos 

deixarmos levar pela pressão do dia-a-dia não vamos avançar mais do que avançamos 

até hoje. A idéia então é definirmos um norte e trabalharmos rigorosamente na busca 
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desse norte para que possamos realmente dar ao Conselho a representação e a 

importância que ele tem na condução da Política Nacional da Assistência Social.  

 Conselheira Fátima.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Sr. Presidente, em 

primeiro lugar, acho que a proposta  está muito boa, inclusive já tínhamos discutido na 

Comissão do Orçamento a questão levantada com relação ao orçamento, mas nas 

questões gerais acho que o primeiro passo seria criarmos o cronograma para avaliar 

quais seriam as atividades mais importantes, em cada reunião irmos tratando justamente 

com esse norte, porque mesmo com esse norte podemo-nos perder nele. Então, frente à 

situação atual, quais são as questões prioritárias e traçar metas de como, quando, quais 

são os responsáveis etc.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Perfeito, Conselheira. Essa 

parte já começa a ser respondida com o anexo, que é exatamente a tentativa de 

fazermos um cronograma a partir das Comissões, assunto por assunto. Veja bem, o que 

se conversou na reunião que tivemos com as coordenações das Comissões - e  

pretendemos que sejam quinzenais essas reuniões exatamente para aliviarmos o máximo 

a pauta do Conselho - foi definir com clareza as metas. Veja o que está estabelecido 

aqui, a meta para 96, como foi num primeiro momento não detalhamos mais, até porque 

já havia um programa de trabalho nesse sentido. A intenção, aqui, é pontuar cada um 

desses aspectos colocados nas Comissões para termos um prazo certo de definir cada 

questão. A Comissão, como é do próprio Regimento, vai tratar dessas questões, vai dar 

um tratamento técnico e encaminhar para o Plenário para discutir e decidir. Com isso, 

então, vamos acertando cada prazo em cada situação. E esperamos, como disse, ao 
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falar em detalhar essa proposta de trabalho é exatamente o que queremos fazer, mas 

começando pelas próprias Comissões. Vejam que um dos itens que colocamos é a 

adequação - as reclamações que possa haver são extremamente oportunas - da 

estrutura do Conselho às Comissões. Quer dizer, a Comissão tem de ter uma 

correspondência dentro do Conselho para que o apoio administrativo aconteça e viabilize 

o trabalho da Comissão. E a Comissão, ao levantar um tema, dê um tratamento 

adequado a esse tema e o submeta ao Plenário do Conselho. Aí começamos a ter coisas 

absolutamente concretas. 

 Então, Conselheira, a sua sugestão vem bem ao encontro da 

preocupação que temos. Não só na proposta maior, como a nível de Comissão estamos 

cronogramando isto aqui com mais detalhes para ter prazos precisos de 

encaminhamento, senão, vamos ficar discutindo muito tempo e terminamos não 

avançando; vamos ficar atrás do ótimo e não sai nem o regular. Essa preocupação é 

importante ser lembrada.  

 Mais alguma consideração?  

 Como disse, a coisa não se encerra aqui. Isto é uma apresentação para 

que cada Conselheiro agora possa refletir mais sobre isto, ver o que pode ser 

acrescentado para objetivarmos a solução dos problemas aqui colocados.  

 Não sei se precisamos colocar o assunto em votação, porque é um tema 

a mais que estamos oferecendo para conhecimento e tentar conduzir as ações da 

reunião.  

 Queria só pedir desculpas em relação ao primeiro item - não estou ainda 

habituado - porque eu tinha de submeter aos senhores a pauta do dia. Só comuniquei e 

fui passando.  
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 Se ninguém tem alguma consideração a fazer, vamos considerar 

aprovada a proposta de pauta para hoje. Há uma pauta apresentada para hoje e amanhã 

mas pelo menos para hoje à tarde, peço desculpas por ter atropelado o andamento da 

reunião... 

 Outra coisa: algum Conselheiro quer incluir algum item na pauta que foi 

apresentada... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - De hoje, não.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na de hoje, não. Muito bem. 

 Podemos passar para o item seguinte? (Pausa.)  

 Prevê a pauta apresentação da proposta de Política Nacional de 

Assistência Social. 

 Convido o colega da SAS para vir à Mesa para fazer a apresentação. 

 

 DANIEL DOMINGUES  - Boa tarde, companheiros. Meu nome é Daniel 

Domingues, sou Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência 

Social. Quem deveria estar aqui hoje com vocês era o Conselheiro Carlos Maranhão, mas 

infelizmente ele não pôde comparecer.  

 Vamos tentar fazer uma apresentação breve a respeito deste trabalho.  

 Vou passar a palavra à Dra. Albamaria Abigalil, que é uma das pessoas 

que nos ajudaram a coordenar esse trabalho em termos de elaboração. 

 Vamos apresentar a vocês uma versão preliminar ainda de uma proposta 

de Política Nacional de Assistência Social, isto porque essa versão tem de ser ainda 
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submetida à apreciação do Sr. Ministro da Previdência Social e também da Casa Civil da 

Presidência da República.  

 Nesse trabalho, deixaram de ser incorporadas também algumas 

sugestões emanadas dos FONSEAS na última reunião realizada em Goiânia, mas que 

vão fazer parte dele. 

 Esse trabalho, há bastante tempo estamos tentando finalizar, e ele 

agrega uma série de sugestões e informações emanadas de vários fóruns e seminários 

realizados pela Secretaria de Assistência Social, mas principalmente as diretrizes 

traçadas pela Primeira Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 

novembro de 1995.  

 A sua elaboração contou, além dos técnicos da Secretaria de Assistência 

Social, com a Dra. Albamaria Abigalil, sob a coordenação do Dr. Carlos Maranhão Gomes 

de Sá, e com a participação da nossa técnica Joana Maria Braga da Silva, 

Coordenadora-Geral da Política Nacional da Assistência Social, da Sra. Laisy Roriz, 

Coordenadora de Planejamento da Secretaria, e ainda com a colaboração do pessoal 

técnico da FUNDAP, que nos dá assessoria, na pessoa do Dr. Carlos Estevam Martins, 

Doutor em Ciências Sociais, do Dr. Luiz Palma e Silva, Psicólogo Social, e da Dra. Sílvia 

Andrade Stanisci, Socióloga. Mas contou principalmente com a colaboração que 

entendemos de fundamental importância de alguns especialistas da área. Gostaria, por 

dever, de citar os nomes aqui: Dr. Augusto Garcia, especialista em Política Social; Dr. 

Elizeu Francisco Calsing, Doutor em Sociologia e Conselheiro do CNAS; José Antônio 

Moroni, Historiador;  Maria do Carmo Brandt de Carvalho, Diretora do Instituto de Estudos 

Especiais da PUC/SP; Dra. em Sociologia Potyara Pereira; Doutor em Sociologia Vicente 

P. Faleiros. 
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 Após a apresentação inicial deste trabalho, vou passar a palavra à Dra. 

Albamaria Abigalil, que vai falar sobre essa versão preliminar que vai ser apresentada 

hoje.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito obrigado, Dr. Daniel 

Domingues.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, é uma 

satisfação muito grande ter a oportunidade de participar desta reunião deste Colegiado.  

 Como o Dr. Daniel enfatizou, a nossa proposta ainda é preliminar. 

Posteriormente, a Secretaria da Assistência Social fará o encaminhamento da proposta 

definitiva, conforme já foi acordado, no sentido de buscar subsídios de aprovação do Sr. 

Ministro de Estado da Previdência Social e também da Câmara Setorial que trata das 

questões de política social em nosso País.  

 Entendemos que este documento é de suma importância e o cenário 

social hoje nos favorece, uma vez que já está muito atrasado o resgate da dívida social 

deste País.  

 Este documento procura traduzir na íntegra todas as solicitações e todos 

os chamamentos feitos pela Conferência Nacional de Assistência Social, as contribuições 

de grandes especialistas na área no campo da assistência social, tanto das organizações 

governamentais como das não-governamentais, além da participação de técnicos que 

participam de órgãos responsáveis pela gestão pública da assistência social no Brasil.  

 De sorte que entendemos que não vamos esgotar todos os 

questionamentos neste documento, mas que ele significa um marco histórico já 

apresentando diretrizes que concretizem a Política de Assistência Social. 



 

 18 de 334 

 Os instrumentos que utilizamos para a elaboração desse documento 

foram: subsídios da Conferência Nacional, fóruns e seminários, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, seminários realizados aqui em Brasília, com a participação de todos 

os Estados, uma discussão preliminar realizada no FONSEAS, e tomamos a liberdade de 

trazer este documento, antes que os senhores o aprovem, com o objetivo de que já se 

familiarizassem com ele de modo que posteriormente isto pudesse facilitar a crítica à 

proposta sob deliberação do Presidente do Colegiado pelo CNAS. 

 Este documento traduz na íntegra o diagnóstico do nosso País em termos 

de renda, as características da população, faixa etária e define os objetivos da política, 

conceitua e define diretrizes, estratégias e trata da capítulo de gestão e financiamento.  

 No capítulo de gestão, nós entendemos que o enfrentamento da questão 

social no Brasil significa um compromisso urgente com a população brasileira de baixa 

renda de tratar a questão social não só como uma questão de ética e de cidadania, mas 

também de responsabilidade do Estado e da sociedade civil em resgatar essa dívida 

social do nosso País.  

 Entendemos, então, que, para que realmente cumpramos a Constituição 

e a Lei Orgânica da Assistência Social, é necessário, com urgência, reformular todo o 

aparato institucional que aí está, estabelecer ampla relação de parceria entre os órgãos 

governamentais e não-governamentais e principalmente incluir a Assistência Social na 

agenda econômica do Governo.  O que o documento traz de novo é justamente isto: a 

inserção de novos conceitos no campo da Assistência Social, trabalho com conceito de 

cidadania, de ética, de justiça social e de segurança, e não trata somente a questão da 

população e o destinatário da assistência social enfocando como um cidadão à margem 

da renda, mas vai muito além disso, aborda as questões da educação, do trabalho, da 
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habitação, da alimentação e outras mais, para que realmente o ser humano brasileiro 

tenha condições de ser um cidadão. 

 Essas são as inovações deste documento e que não se conceba mais 

que um plano de desenvolvimento econômico seja pensado ou realizado aleatoriamente 

de políticas sociais, mas pensando o Brasil como um todo e não somente a questão 

econômica, sempre acoplada com a dimensão social.  

 Na justificativa, ao analisar o cenário social brasileiro, abordamos a 

questão da grande desigualdade social na distribuição de renda, as disparidades inter e 

intrarregionais, os níveis elevados de desemprego, fome, desnutrição, mortalidade 

infantil, analfabetismo, violência, insegurança, não só nos centros urbanos, mas também 

no campo, a precarização das relações do trabalho, o crescimento do setor informal da 

economia, o sistema de saneamento básico precário e insuficiente e os graves problemas 

ambientais que também afetam a qualidade de vida da população brasileira, além de 

abordarmos também a questão da deterioração do setor público e a insuficiência de 

serviços públicos clarificados.  

 Aqui, analisamos um pouco também a questão da crise entre o 

Estado/Nação e o Estado/proteção e de amparo social.  

 Os dados que apresentamos para identificar os diagnóstico foram 

subsidiados a partir do relatório nacional apresentado na cúpula mundial para  

desenvolvimento social realizado em Copenhague, em 1995. Utilizamos também alguns 

documentos da ONU e do IBGE.  

 Aqui classificamos a população público-alvo do nosso trabalho em 

pobres, indigentes e não pobres e qualificamos também o que seria a população pobre, a 

população indigente e a população não pobre e caracterizamos o percentual - neste caso, 

colocamos o percentual de renda, e não só de renda, mas também, como disse no início, 
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as pessoas que não têm acesso à saúde, à educação e ao trabalho -  indicador para 

tratar o público-alvo do nosso trabalho, que não seria mais a renda, mas todas essas 

necessidades básicas que realmente todo ser humano tem para o seu desenvolvimento 

humano e digno de realmente ser reconhecido como cidadão.  

 Consideramos também, além desses aspectos desfavoráveis do nosso 

Brasil, em relação à miserabilidade e  à falta de acesso do cidadão brasileiro a um serviço 

de qualidade das políticas públicas, alguns pontos favoráveis hoje no nosso País para 

que a Política de Assistência Social tenha visibilidade. Por exemplo, temos uma 

Constituição que institui o Estado de Direito. Temos no momento um grande processo 

democrático no nosso País, onde podemos discutir todos os assuntos relacionados à 

economia, política, justiça, igualdade. Quer dizer, temos esse campo aberto para 

discussão. Temos uma lei aprovada - a Lei Orgânica de Assistência Social e temos a 

possibilidade de fazer a revisão de vários conceitos arcaicos que ainda fazem parte da 

prática da assistência social no nosso Brasil e parte também da cultura. Entendemos que 

essa lei vai ser aplicada a longo prazo e essa política vai ter chance de ser instalada a 

longo prazo, uma construção da responsabilidade de todos nós.  

 Existe também uma rede de assistência social composta muito mais por 

organizações não-governamentais da sociedade civil, do que pelas próprias organizações 

governamentais. Então, entendemos hoje que a sociedade civil assume muito mais os 

serviços sociais destinados à população do que o próprio Estado, isso nas três esferas de 

governo. 

 Entendemos também que existe hoje uma consciência social em respeito 

à necessidade de enfrentar o problema social com mais modernidade, com aparatos e 

instrumentos mais ágeis e mais eficientes.  
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 Os objetivos da Assistência Social - objetivos e destinatários. 

Entendemos que os objetivos da Assistência Social hoje se enquadram como uma 

Política de Seguridade Social. Então devem estar acopladas as questões da saúde, da 

previdência e da assistência social, sem questionar que realmente têm de estar 

articuladas com todas as políticas públicas, principalmente com a área econômica, com a 

área do trabalho, com a área da saúde, até porque, se não for dessa forma, os nossos 

problemas não terão mais impactos. Eles assumiram uma dimensão tal, em nosso País, 

que, se essa rede de Assistência Social não estiver estreitamente ligada com outras 

políticas públicas, os nossos serviços, programas e projetos preconizados pela Lei 

Orgânica da Assistência Social não terão impacto. 

 Entendemos também que a Assistência Social ultrapassa os esquemas 

contributivos. Essa proposta busca romper com a tradição  conceitualista pela qual  um 

cidadão brasileiro sempre tinha um compromisso - hoje, não, passa ser um direito - de 

que a população tenha acesso a níveis de vida mais dignos. 

 Os objetivos da política da Assistência Social estariam praticamente 

consignados com garantia de renda mínima, integração ao mercado de trabalho e à vida 

comunitária, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências. Então, praticamente 

estaria voltada para os segmentos mais vulneráveis da população, não esquecendo 

necessariamente de trabalhar as municipalidades e as potencialidades econômicas de 

cada Município. Então é justamente aí que está a grande mudança, isto é, não focalizar a 

Política de Assistência Social somente nas carências dos públicos mais vulneráveis da 

população, mas sim buscar trabalhar as potencialidades de cada região e de cada 

Município do nosso País.  
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 Esses objetivos têm uma natureza essencialmente includente: buscar a 

inclusão desses grupos mais vulneráveis da população a níveis de vida mais dignos, 

trabalhando não só as suas carências, mas principalmente as potencialidades tanto do 

ser humano, quanto da sua região, do seu Município, do seu Estado e explorando cada 

vez mais as potencialidades regionais dos Estados e Municípios.  

 Aqui, gostaria de conversar com os senhores. Esse documento não traz 

uma posição de "b" ou de "c", mas foi fruto de várias discussões e consensos. Quem 

assistiu - aqui estão colegas nossos do CNAS que participaram - a outros fóruns de 

discussão sabe que alguns itens desse documentos ainda não obtiveram o consenso, 

estão ainda sendo discutidos amplamente. É bom que vamos nos familiarizando com eles 

para posteriormente enriquecer a discussão, quando os senhores fizerem a apreciação e 

a deliberação sobre a Política Nacional de Assistência Nacional. 

 O capítulo das funções foi bastante polêmico e aqui apresentamos um 

conceito: que a Política de Assistência Nacional teria de ter um caráter de prevenção dos 

problemas sociais e um caráter de inclusão. Existem técnicos que entendem que existiria 

também um terceiro caráter: o de promoção e compensação, que não está explícito no 

documento.  

  Então, na página 6: A Política de Assistência Social teria praticamente 

como competência inserir da população que não participa do circuito de relações, 

oportunidades, bens e serviços usufruídos pelos demais segmentos. E um outro capítulo, 

de prevenção, que alguns estudiosos entendem que teriam de ser mantidos aqueles 

segmentos  que nós conseguimos incluir numa qualidade de vida considerada digna para 

a população, isto é, um outro caráter da política seria manter esse cidadão nessa 

situação de ter acesso à qualidade de vida.  
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 Existe uma outra versão que entende que teríamos aqui de acoplar um 

outro conceito no sentido de dar à Assistência Social uma característica de promoção. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Dra. Albamaria, posso 

pedir um esclarecimento, já que se está nessa questão?  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Seria melhor a Dra. 

Albamaria terminar a exposição depois abriríamos uma rodada de discussão. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Continuando, em relação às características da 

Assistência Social, ela não é em si mesma universal, até porque nem toda a população 

necessariamente teria de estar incluída e ser usuária da Política de Assistência Social. 

Ela não é auto-sustentável, uma vez que o direito aos mínimos sociais é garantido 

independentemente de contribuição dos seus usuários ou de seus beneficiários. E ela 

tem como característica básica a participação e o financiamento do Estado, nas três 

esferas de poder, União, Estados e Municípios, mas também teria um forte componente, 

que é a solidariedade humana, mais na questão da ética social.  

 Entendemos que para condição de eficácia dessa política teríamos de 

seguir todas essas premissas aqui destacadas, principalmente a questão da articulação 

ampla e contínua com as demais políticas governamentais. Isto já dissemos. E 

estabelecer uma rede de parceria, entendendo a parceria comprometida com resultados, 

com uma nova visão, com uma nova metodologia de trabalho, principalmente com a 

contrapartida financeira nas três esferas de governo.  

 A descentralização como uma nova gestão pública - então uma 

descentralização como um processo de gestão pública - onde o repasse de recursos teria 
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realmente a questão de comando único em cada esfera de governo mas que o repasse 

de recursos principalmente fosse assegurado em tempo hábil para que os programas e 

serviços não tivessem solução de continuidade, que não ficassem à mercê da gestão 

pública, assim sem um controle da sociedade civil e dos Conselhos.  

 Uma atuação massiva em sua totalidade visando à participação efetiva da 

população através dos Conselhos e dos fóruns interinstitucionais de assistência social.  

 Um aporte adequado de recursos - entendemos hoje, pelos estudos que 

temos, que o recurso que está aí atende a 0,09% da demanda dos problemas sociais 

existentes no Brasil. Então, lembramos também que é preciso racionalizar o uso do 

recurso público, trabalhar efetivamente para a desburocratização, trabalhar enfaticamente 

na questão da legislação, na produção de pesquisas e diagnósticos e implementar uma 

rede de comunicação. E principalmente o que entendemos que é fundamental, a 

construção do sistema descentralizado e participativo de assistência social. Entendemos 

que esse sistema, hoje, é muito frágil, excessivamente frágil e temos de ter muito cuidado 

na formação dos Conselhos, na constituição dos fundos. Entendemos que este ano 

avançamos bastante na construção dos fundos, mas precisamos ter muito cuidado na 

formação dos Conselhos, na regulamentação dos fundos, principalmente no 

acompanhamento e avaliação de toda a implantação da Lei Orgânica de Assistência 

Social. E garantir principalmente um sistema de controle e de comunicação que envolve 

toda essa rede nas três esferas de governo.  

 Entendemos também que esse problema não se deve ater somente à 

questão do Poder Executivo da União, Estados e Municípios, mas tem de haver uma 

parceria estreita entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Porque, como o 

sistema descentralizado hoje está colocado, ele está tendo de interferir em toda essa 

rede, em todo esse sistema e realmente a legislação é arcaica, os Poderes estão lentos e 
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o repasse de recursos passa a ser lento, porque ele depende de toda essa teia de 

relações, de parcerias.  

 Em relação às diretrizes, entendemos como a diretriz fundamental incluir 

a dimensão social nos planos de desenvolvimento econômico. Quer dizer, não se pensar 

mais o processo de desenvolvimento econômico alijado do processo de desenvolvimento 

social e humano do nosso País. Promover a organização e ampliação do sistema de 

assistência social mediante o aumento da oferta de bens e serviços de qualidade. 

Entendemos hoje que a rede de assistência social é frágil, realmente alguns Estados da 

Federação ainda não estão presentes nos Municípios. Tivemos um maior contato agora 

na implantação da descentralização quando percebemos que a maioria dos orçamentos 

dos Municípios e dos Estados não contemplam a assistência social. Então, este é um 

desafio que temos de manter como um elo de alcance para todos nós.  

 Outro ponto é combater os vícios que contaminaram os esquemas de 

assistência social no passado e que ainda se fazem presentes, no caso do clientelismo, 

fisiologismo, a tutela, o favor, a provisioridade, a pulverização de programas sociais e de 

recursos e principalmente a exigência de provas vexatórias para que o cidadão tenha 

acesso e esses serviços. Quer dizer que, para que consigamos realmente transformar a 

assistência social em política pública, vamos ter de combater todo esse sistema que 

praticamente faz parte de cultura brasileira.  

 Implantar o sistema nacional descentralizado e participativo da 

assistência social e estimular, regular e orientar institucionalmente o setor público e o 

setor privado na área de assistência social.  

 Respeitar as leis, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a questão da política nacional do idoso, que já são instrumentos que estão em prática na 

sociedade e que têm de ser adequados à nossa prática no campo da assistência social.  
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 Priorizar, sempre que possível - colocamos "sempre que possível no 

contexto familiar", uma vez que entendemos que com toda essa degradação, com toda 

esse estado de miserabilidade em que 52% da população brasileira, hoje, está vivendo, 

as famílias também estão frágeis, fragmentadas, daí, sempre que possível - o reforço do 

núcleo familiar, a comunidade e os Conselhos.    O fomento das ações de 

orientação, apoio sócio-familiar, sócio-educativo em meio aberto, no caso da criança e do 

adolescente, e priorizar programas que combatam a exploração e o trabalho infantil.  

 Ter uma linha de trabalho para as pessoas portadoras de deficiências e 

viabilização das alternativas de participação e convívio, além do atendimento à pessoa 

idosa. Priorizar o atendimento do idoso na própria família, em detrimento do atendimento 

asilar.  

 Proporcionar trabalhos alternativos, geração de empregos e renda, 

sempre em articulação com o Ministério do Trabalho, buscando sempre trabalhar a 

vocação econômica e as potencialidades dos Estados e dos Municípios. Para isso, as 

estratégias que ora apresentamos seriam: organizar um fluxo de informação, negociação 

e articulação com os diversos órgãos públicos. Quer dizer, esse fluxo de informação já 

está assim praticamente bem traçado junto com a Câmara Setorial que trata das políticas 

setoriais, onde estamos subsidiando com esse trabalho de informações e está sendo 

também feito um trabalho nesse sentido com outros Ministérios: da Justiça, da Educação, 

os Ministérios afins que têm um interface mais próximo com a área da assistência social.  

 Iniciativas voltadas para a geração de ocupação e renda - aqui já estou 

sendo repetitiva.  

 Prestar cooperação e assessoramento técnico aos Estados e Municípios, 

com a implantação do sistema descentralizado e participativo, promover fóruns nacionais 
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e internacionais sobre questões essenciais para a implantação da Lei Orgânica da 

Assistência Social e da Política Nacional de Assistência Social.  

 Implementar um sistema de capacitação para a rede de assistência 

social. Esse sistema estaria afeto não somente à implantação dos instrumentos 

preconizados pela LOAS, como no caso dos Conselhos, fundos e planos, mas a um 

sistema de capacitação que atuasse junto com a rede prestadora de serviços, no caso, as 

creches, abrigos, trabalho com a criança e o adolescente, com as famílias e com os 

centros sociais urbanos. 

 Implantação do Sistema Nacional do Cadastro de Assistência Social em 

articulação com os Estados,  Distrito Federal e os Municípios.  

 No capítulo da gestão nós nos detivemos mais no sentido de garantir 

justamente todos os preceitos previstos na LOAS. No caso, relações intergovernamentais 

de cooperação técnica nas três esferas de governo, o fortalecimento dos Conselhos e 

assegurar a participação efetiva da sociedade civil.  

 Este capítulo da gestão nós entendemos ser um capítulo que está sendo 

construído, porque ele preconiza a criação de todos os instrumentos: Conselho Estadual, 

Conselho Municipal e o Conselho Nacional já em funcionamento; nos Estados, já temos 

27 criados mas realmente funcionando, em torno de 17. Temos de trabalhar muito para 

que esses Conselhos realmente venham a funcionar. E temos os 27 Fundos Estaduais 

hoje já criados. Já conseguimos, este ano, 961 Conselhos Municipais e Fundos 

Municipais. 

 Como o próprio Presidente do Conselho, o Dr. Celecino, afirmou, o 

importante  é a qualidade na formação desses Conselhos e o funcionamento desses 

Fundos.   
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 Neste capítulo de gestão, colocamos como então seria viabilizado o 

repasse de recursos. A elaboração do plano municipal, a validação desse plano pelo 

Conselho Municipal, o encaminhamento desse plano municipal ao Conselho Estadual, 

validação do plano estadual e encaminhamento à Secretaria Nacional de Assistência 

Social, que posteriormente encaminharia toda essa proposta à apreciação do Conselho 

Nacional de Assistência Social.  

 Foi abordada aqui, ainda, a questão dos critérios de repasse de recursos 

e a negociação de orçamento adequado junto ao Ministério do Planejamento, da Fazenda 

e principalmente a negociação junto à Câmara Setorial, onde se definem as prioridades 

das políticas sociais do Governo.  

 Colocamos como prioridade a parceria, a negociação e cooperação 

técnica e a formação de gestores sociais envolvendo agentes governamentais e não-

governamentais. Estamos entendendo que a Assistência Social está ganhando 

visibilidade enquanto política pública, entretanto, a sua operação é um pouco frágil, está 

sendo lenta justamente pela falta de gestores públicos capacitados, em todos os níveis, 

União, Estados e Municípios, e por conta também da legislação em vigor.  

 A questão do financiamento - essa política seria financiada conforme a 

Lei Orgânica da Assistência Social,  com recursos da União, dos Estados e dos 

Municípios e demais contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal. 

Além disso, poderia também ser financiada com recursos nacionais e internacionais de 

outras fontes.  

 Basicamente era isto que gostaria de trazer aos senhores.  

 Será que a  Dra. Laisy Roriz, que nos auxiliou, que é uma das 

componentes do nosso grupo, percebeu alguma falha nossa na exposição? Não 

pretendemos realmente esgotar a exposição, queria transmitir aos senhores aquilo que o 
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Dr. Celecino já afirmou, que é um documento que ainda não é a proposta definitiva que o 

Conselho tenha condições de apreciar. Encaminharemos, assim que possível, à 

Comissão temática e ao Conselho as contribuições da Câmara Setorial e da Casa Civil e 

do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social, para que realmente o 

documento possa ser considerado como uma proposta definitiva. Falta incluir aqui a 

constituição do FONSEAS, já que eles nos colocaram a necessidade de solicitar a 

inclusão, no capítulo de financiamento, de 5% do orçamento da seguridade social, e 

também o plano que acompanharia o documento de política, que seria um plano de 

metas, onde seriam acopladas as metas atendidas na área da infância, geração de 

empregos e rendas, quer dizer, dos grupos mais vulneráveis, e também o valor do 

financiamento. Portanto, ainda não é uma proposta definitiva.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguém mais da Secretaria 

quer fazer uma complementação? (Pausa.)  

 Muito bem, vamos então fazer uma rodada de discussão.  

 Entendo que um documento desse porte, dessa importância precisa ser 

examinado pelo Conselho com todo cuidado e o primeiro passo importante é que isso 

seja submetido à Comissão de política, para que faça um exame detido. Há uma 

possibilidade de previsão, até no nosso programa de trabalho, que se consiga um parecer 

extra-Comissão, extra-Conselho, de algum especialista, de alguma instituição voltada 

para a área, até para se ter um balizamento externo sobre o que consta dos dispositivos 

constitucionais e legais e, à luz disso, como é o reflexo da apresentação dessa proposta 

de política, para que o Conselho em seguida traga a Plenário e, junto com os 

representantes da SAS, possa fazer uma discussão mais aprofundada.  
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 Esse encaminhamento entendo como normal e necessário, em se 

tratando de um documento desse porte. Quer dizer, a partir desse documento teremos o 

tão ansiado, esperado rumo definido. Depois disso, é lutar para implementar as ações 

preconizadas nessa proposta de política.  

 Muito bem, vamos fazer então uma rodada de primeiras ponderações 

sobre esse documento, embora tenha feito uma divulgação informal, já que o recebi 

numa reunião do FONSEAS, lá em Goiânia, e entendi que, tendo tomado conhecimento, 

além da Conselheira Fernanda e do Conselheiro Elizeu - o Presidente, tomando 

conhecimento, sobretudo - teria de disseminar a informação entre os colegas 

Conselheiros, ainda em caráter informal, até porque o documento é tido como de versão 

preliminar. É o mesmo documento que foi encaminhado ontem pela Secretaria.  

 Então, o documento está posto, a Dra. Albamaria fez as considerações 

sobre a restrição quanto a ele, e vamos fazer uma rodada de ponderações iniciais pelos 

Conselheiros.  

 Conselheiro Paulo, o senhor pediu inicialmente e está com a palavra. Os 

demais Conselheiros que quiserem poderão manifestar-se.  

 

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

questões apenas, de esclarecimento, em relação ao documento. Uma delas, na parte 

relativa às funções, onde foram explicitados inserção, prevenção e discussões que 

haveria em relação à terceira função de promoção e compensação.  

 Eu gostaria de mais algum esclarecimento do conteúdo conceitual da 

discussão em relação à promoção e compensação, como o documento foi apresentado 

em relação a esse grupo de trabalho.  
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  A segunda observação é que na página 9, na parte referente às 

diretrizes, na última diretriz, onde se refere ao contexto familiar, eu gostaria de um 

esclarecimento em relação se há alguma avaliação sobre a estrutura desse contexto 

familiar hoje no Brasil. 

 Logo após a morte daqueles idosos na Clínica Santa Genoveva, a Rede 

Globo de Televisão fez uma reportagem no "Fantástico", abordando o problema dos 

idosos na Clínica e fazendo uma análise mais do ponto de vista individual daqueles 

idosos, tendo como pano de fundo uma avaliação de que aquele tipo de atendimento 

estaria ultrapassado hoje na sociedade brasileira e que, na realidade, aqueles idosos 

deveriam estar sendo integrados no contexto familiar, ao invés de estarem naquele tipo 

de casa de repouso. E no INESC, a instituição onde trabalho e que aqui represento, 

tivemos alguma discussão nesse sentido, no que diz respeito à interpretação, como a 

sociedade vê hoje o problema do idoso e quais os aspectos inclusive simbólicos da 

sociedade brasileira desse problema, qual a relação que ela tem com o idoso, tanto do 

ponto de vista histórico, como do ponto de vista comparativo com outra sociedade. Por 

que isso? Dentro dessa mesma abordagem do aspecto individual da situação do idoso, 

uma idosa entrevistada, aliás, uma das poucas que se colocou dessa forma, falou assim: 

"Eu quero é estar aqui, porque não quero incomodar a minha família e não quero que a 

minha família me incomode". Em outros países, percebemos que os idosos têm, do ponto 

de vista social, um pouco dessa visão, no que diz respeito à sua relação com a família, ou 

seja, ter uma certa independência, que as casas de repouso não apresentariam a 

exclusão social mas uma oportunidade de eles enfrentarem uma nova fase de sua vida 

qualitativamente melhor inclusive do que estando com a própria família. E nós então 

fizemos, na instituição, uma análise nesse sentido em relação àquela abordagem da 

televisão e a partir daí vamos iniciar um ciclo de discussões internas sobre a questão das 
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visões sociais acerca do problema do idoso. Foi apresentado inclusive um trabalho nesse 

sentido no Seminário realizado pela Secretaria da Presidência da República no Itamarati, 

por uma antropóloga cujo nome agora me falta - inclusive carrego esse texto comigo para 

lê-lo - e uma das análises, e esse é o ponto onde eu queria chegar, que fizemos no 

INESC é que esse contexto familiar, ao qual muitas vezes se refere como pano de fundo 

aquela abordagem dada pela reportagem do programa "Fantástico", na realidade muitas 

vezes traz a idéia de uma estrutura familiar que hoje está esfacelada, que não se verifica 

mais na sociedade brasileira, dado o grau de aguda crise de necessidade daquelas 

famílias de proverem o sustento de todos os membros, obrigando a grande parte deles, 

inclusive na infância, a ingressarem no mercado de trabalho. Ou seja, que família é essa 

que poderia, nessa situação de crise, integrar, no seu dia-a-dia, um idoso, um portador de 

deficiência. Estou colocando isto a nível da reflexão que tivemos num primeiro momento 

na nossa instituição com essa discussão que estamos tendo numa fase inicial, mas que 

coloca, na minha opinião, uma necessidade de se aprofundar a análise do que 

representa isso no contexto familiar.  

 O esclarecimento que eu pediria era no sentido de que até que ponto isto 

foi tratado, se foi tratado, como foi tratado na discussão desse documento preliminar.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Em relação ao capítulo de funções foram feitas 

várias discussões em relação a isso. Por exemplo, a política de assistência social ter a 

função de prevenção do problema social a partir do momento em que tenha condições de 

oferecer ao cidadão serviços, programas e projetos com que tenha condições de dar 

acesso a uma qualidade de vida digna: acesso à alimentação, saúde, trabalho, educação, 

lazer, o mínimo necessário para que a pessoa tenha um padrão de qualidade. Isso seria 

constante de serviços, programas e projetos, que teriam uma função de prevenção.  
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 A questão da promoção seria programas que fariam com que a 

população tivesse acesso maior, quer dizer, não resvalasse de novo para o estado 

anterior. Programa de geração de empregos e rendas que realmente promovessem um 

acesso maior em termos de qualidade de vida.  

 Há uma dúvida aí conceitual, o Dr. Elizeu também tem uma observação 

sobre isso, sobre programas auto-sustentáveis de geração de empregos e de renda, 

onde a assistência social não teria somente o caráter de prevenção e de inserção, mas 

também de promoção.  

 Esse seria o capítulo de funções.  

 Não sei se consegui esclarecer sua dúvida.   

   

 DANIEL DOMINGUES - Com certeza, não sou a pessoa mais apropriada 

para falar sobre esse tema, mas participei dessa discussão junto com os especialistas e 

esse foi um dos pontos mais polêmicos da discussão. Quando se fala numa terceira 

função, fica muito bem claro dentro dessa discussão que hoje nós temos uma parcela 

muito grande da população em um degrau abaixo daquilo que seria o mínimo necessário 

para uma condição de vida digna. O primeiro ponto seria tirar esse pessoal que está um 

degrau abaixo para esse degrau mínimo que os especialistas entendem que existe. 

 Outra função seria a prevenção, isto é, não deixar que esse pessoal que 

está no degrau que nós entendemos que é o mínimo vá para um degrau abaixo.  

 Um terceiro ponto que os especialistas entenderam que estaria incluído 

nessa questão da prevenção seria,  a partir do momento em que não existe ninguém 

abaixo do degrau mínimo, logicamente se passa a ter uma nova visão do que é o mínimo 

social, evidentemente. Então, o terceiro ponto desta função estaria implícito dentro da 

prevenção. Seria o quê? Seria que esse pessoal que está no degrau mínimo subisse um 
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degrau mais. Porque não interessa apenas que tenha adquirido aquela condição mínima, 

mas que tenha a chance de crescer, de melhorar, de ter mais dignidade. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Em relação ao que foi levantado, do contexto 

familiar, posso até lhe dizer que fizemos parte de um grupo da saúde na Casa de Saúde 

Santa Genoveva e que realmente aqueles pacientes não eram pacientes somente da 

área de assistência social. Eles eram pacientes que precisavam de atendimento médico 

especializado. Então, mesmo que nós tivéssemos naquele momento abrigo para idosos, 

pessoas abandonadas que não tivessem respaldo, eles precisariam de um abrigo de 

qualidade, inclusive com ambulatório, enfermaria, porque eram pessoas que tinham 

pernas amputadas, eram diabéticos, pessoas com derrame, enfim, pessoas que 

precisavam de um atendimento especializado não só da assistência social, mas também 

principalmente da saúde. O que foi detectado lá é que a maioria realmente tinha família, 

algumas famílias até com poder aquisitivo, que realmente rejeitavam a pessoa idosa. 

Acho que o nosso País tem um preconceito muito grande contra a população idosa e 

praticamente, quando se tem 45, 50 anos, se está alijado do mercado de trabalho, 

dependendo de alguns estágios da população, e é uma questão cultural. Isso não ocorre 

em outros países, como por exemplo no Japão, que valoriza demais a sabedoria da 

pessoa idosa, e são essas pessoas que contribuem para o mercado produtivo, para a 

política, para a educação e outros setores. No nosso País, não; é praticamente o inverso.  

 Quando colocamos contexto familiar foi porque a prática com a 

assistência tem-nos mostrado que realmente está existindo uma degradação do núcleo 

familiar. Existem várias pesquisas, vários estudos - a SAS está fazendo agora um 

convênio no sentido de realizar uma pesquisa do núcleo familiar justamente por conta 

disso. Principalmente as crianças, hoje - isso não é novidade para nenhum de nós que 



 

 35 de 334 

atua nessa área - fazem parte da manutenção da família. Praticamente, hoje o núcleo 

familiar é formado só por mulheres. Já existem estudos mostrando isso. Quando 

colocamos "priorizar o contexto familiar" foi porque entendemos que qualquer família é 

muito melhor, é o meio mais indicado, por isso temos de trabalhar o núcleo familiar, e 

todas as políticas modernas estão partindo para isso - você trabalha o núcleo familiar em 

prioridade a uma instituição, porque a instituição, por si só, vai se tornando arcaica, o 

custo é muito alto e na verdade o núcleo familiar, se bem trabalhado, vai oferecer 

condições para que a criança ou o idoso seja bem tratado, seja reconhecido e tenha 

realmente um lugar de qualidade. Não podemos pensar o ser humano só pensando na 

questão de acesso à educação e trabalho. Temos de entender que o amor e o contato 

humano são uma necessidade prioritária para que todos nós tenhamos um 

desenvolvimento  humano saudável. Acho que é isso que está faltando, com toda essa 

modernização da economia, com essa globalização da economia, com essa 

racionalização, com essa tecnologia: buscar esse outro lado do ser humano,  o 

desenvolvimento humano, a família, o amor, o desenvolvimento da pessoa humana como 

ser humano. Colocamos isso justamente com esse sentido, até porque a tendência das 

políticas públicas é priorizar o contexto familiar.  

 

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

pequeno esclarecimento. Eu não estava discordando do contexto familiar. Apenas queria 

saber sobre isso, o grau de aprofundamento da discussão sobre a situação desse 

contexto hoje.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Marlova.  
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sr. Presidente, para mim as questões 

estão mais voltadas para a estrutura da proposta em si do que propriamente para o 

detalhamento.  

 Eu, em primeiro lugar, queria manifestar minha estranheza diante da 

colocação de que o documento foi  ao FONSEAS antes de ter vindo ao Conselho 

Nacional de Assistência Social. Com todo respeito que tenho ao FONSEAS e à 

representação dos Estados, eu reagiria da mesma forma se o documento fosse primeiro 

aos Municípios, a categoria que eu represento. Acho que ainda que em versão preliminar, 

o primeiro lugar onde o documento deve circular é no Conselho Nacional de Assistência 

Social, por sermos nós a instância deliberativa que aprova o documento. E depois, então, 

mesmo que em versão preliminar, poderia circular nos outros lugares. 

 Essa, a primeira manifestação que eu queria registrar. A segunda é que 

entendo que o documento tem alguns problemas de redação, em alguns momentos tem 

algumas coisas que estão soltas, e alguns problemas conceituais. Consultaria o 

Presidente, porque entendo que esta é uma primeira discussão e que o Conselho vai ter 

o tempo necessário para se debruçar sobre ele, não só através da Comissão de Política 

de Assistência Social, mas também numa reunião só nossa onde possamos socializar um 

pouco do conhecimento sobre a área, já que nem todos os Conselheiros são 

especialistas na política de assistência social - nem têm obrigação de sê-lo. Mas como 

existem alguns de nós que, por sermos da área, profissionais com mestrado, com 

especialização, talvez possamos socializar um pouco desse conhecimento acumulado e 

da nossa experiência profissional.  

 Como uma primeira aproximação, queria manifestar a minha estranheza 

de que a primazia da responsabilidade do Estado só aparece na justificativa, não aparece 

como diretriz, e acho que a primazia da responsabilidade do Estado é a diretriz primeira 
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da política de assistência social. Não são condições necessárias para a condução da 

política; pelo contrário, são diretrizes fundamentais da política.   

 Essa é a primeira observação. Sem isso, o documento não poderia nem 

começar sob o ponto de vista das diretrizes.  

 Outra questão que quero levantar é que na página 5, parece-me que no 

segundo parágrafo o documento começa com o que para mim é ininteligível:  

 "Os mecanismos de autodefesa que a sociedade,  por si mesma, sob o 

signo da solidariedade, é capaz de mobilizar..." 

 Isso se liga a quê? Não entendi qual a conexão disso nem com o 

parágrafo anterior, nem com os posteriores. Acho que isso aí está solto.  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING -  - A redação está incompleta. Em uma 

outra versão estava diferente.   

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Ah, sim! Porque, Elizeu, neste caso, a 

minha leitura é muito atenta. E tem de ser.  

 No terceiro parágrafo, ainda na página 5, não entendo por parte de quem 

a transferência de recursos se diz insuficiente, porque aqui, me parece, na forma da 

redação, acusa as entidades do terceiro setor de terem transferido recursos de forma 

insuficiente, quando na realidade é o contrário. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - A redação, talvez, porque a idéia é essa.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Ah, sim. Então, a redação está na idéia 

oposta.  
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 "Insuficientes também têm sido a transferência de recursos e a oferta de 

serviços pelas iniciativas ou intervenções da sociedade organizada..." 

 É o oposto. Aqui inverte a ordem.  

 Depois, na questão das funções, eu até identifico quem são os 

especialistas que se posicionam numa ou noutra vertente... 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - É gente da área... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - ... mas eu queria dizer o seguinte: acho 

que essa redução é um aspecto compensatório da política de  assistência social. Isto que 

aqui é chamado de "prevenção" me parece que não esgota as funções da política de 

assistência social. E eu conceitualmente ainda tenho uma dúvida maior: se podemos de 

fato chamar isto de as funções da política de assistência social. É uma questão que eu 

pessoalmente quero aprofundar. Eu não saberia dizer se conceitualmente podemos 

chamar assim. Acho que são objetivos.  

 Nas características, eu tenho outra preocupação. A terceira característica 

- acho até que você tem um texto da Carminha que diz que "faz parte da Ciência da 

Assistência Social operar sob a égide de dois paradigmas distintos e complementares: o 

do direito e o da solidariedade". Eu concordo. Só que acho que isso não pode estar posto 

desta forma no texto da Política Nacional de Assistência Social. Porque a Política 

Nacional de Assistência Social tem de, num primeiro momento, trabalhar sob a égide d 

paradigma do direito. Acho que temos de localizar a solidariedade noutro âmbito. Por 

quê? Porque estamos tratando da Política Nacional de Assistência Social que é uma 

política pública emanada de um governo, voltada para o cumprimento de um preceito 

constitucional e de uma Lei Orgânica, a da Assistência Social. Então, embora a 
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solidariedade seja um aspecto dessa política, ela não pode estar posta em pé de 

igualdade com o direito do cidadão. E só poderia estar posta aqui se se incluísse também 

a questão do dever do Estado, porque eu acho assim: no primeiro caso, é dever do 

Estado; no segundo, é responsabilidade ética da sociedade. Mas acho que não podem 

constar em pé de igualdade os dois paradigmas. Era a observação que queria fazer.  

 Depois, em relação às diretrizes, eu gostaria de dizer que me parece que 

as diretrizes elencadas estão mal redigidas. Não é o conteúdo, mas a forma da redação. 

Por exemplo, a primeira diretriz diz: "contribuir para a incorporação da dimensão total..." 

Contribuir não é uma diretriz. A diretriz seria "incorporar a dimensão social nas políticas 

nacionais, setoriais e macroeconômicas". Isso é uma diretriz: tratar de incorporar e não 

contribuir para incorporar. Da mesma forma, "priorizar, sempre que possível..."Não; é 

"priorizar". Acho que é um problema de redação. Eu poderia comentar várias dessas 

diretrizes e não me parece que é o caso aqui. Estou só mostrando como acho que isso 

deveria estar redigido.  

 Por fim, eu gostaria de me remeter à questão da gestão, lá na página 12, 

no terceiro parágrafo, quando diz que "ao Governo Federal compete a coordenação geral, 

a normatização, o fomento, o controle e a avaliação da política, por intermédio da 

Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, que 

manterá, para essa finalidade, Escritórios de Representação nos Estados..." Aí temos um 

problema, porque, até onde eu sei, os escritórios de representação nos Estados foram 

negociados por 18 meses, durante o tempo em que a política de assistência social seria 

descentralizada e necessitaria para sua completa efetivação. Tanto, que eu acompanhei 

essa negociação no MARE, acompanhei essa negociação com o Ministro Stephanes, 

acompanhei essa negociação dos cargos e, dentro de 18 meses, a idéia seria extinguir os 

escritórios da SAS nos Estados, porque as Secretarias Estaduais assumiriam a 
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responsabilidade. Por quê? Porque existe a proposta de comando único em cada esfera 

de governo e os escritórios de representação da SAS nos Estados são incompatíveis com 

a proposta de comando único. Eles fariam o que, exatamente, nos Estados? Além do 

que, estava negociado que durariam 18 meses. Então, acho que o Conselho tem de ter 

muito cuidado ao aprovar esta forma de gestão, porque me parece que ela está 

inadequada.  

 Em linhas gerais, é isso. Queria dizer que essa é uma primeira leitura, 

feita apressadamente, porque recebi o documento hoje pela manhã. São as primeiras 

observações que consigo fazer com uma leitura um pouco apressada. Acho que o 

documento é muito bom, a Secretaria está de parabéns, as especialistas que 

colaboraram, também, e independente dessas observações que fazemos a matéria-prima 

que nos foi entregue acho que realmente é um bom documento.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Sr. Presidente, vou responder rapidamente.  

 Em relação ao FONSEAS, Marlova, nós entendemos que o documento 

não era um documento acabado e realmente a Secretária gostaria de esgotar  todos os 

níveis de participação. Como o Conselho é quem vai deliberar e apreciar, quer dizer, teria 

de vir para o Conselho depois de ter todas as estratégias de negociação esgotadas, até 

porque seria um documento com muita responsabilidade por se tratar do primeiro 

documento após a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social e também porque 

estamos tendo muita dificuldade na implementação do processo de descentralização no 

âmbito dos Estados. Por quê? Porque a maioria dos Estados, hoje - e a Fernanda é 

testemunha disso -, é de trabalho e ação social, e as famílias não são de assistência 

social. E nós estamos tendo muitas dificuldades na prática desse trabalho porque, a 

maioria dos Estados - não podemos considerar Sul e Sudeste, cada Estado é um Estado 
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- é de trabalho e justiça também. Não existe penetração nos Municípios brasileiros, não 

existe o trabalho com as entidades.  

 Então, temos estudado muito a questão na França, na Espanha... A 

descentralização foi pensada como um processo de governo, onde esse trabalho foi feito 

de modo gradual, tendo de ver mudança de legislação, estrutura de Poder - mexe-se com 

o Poder Executivo, com o Legislativo, o Judiciário... Mexe com a mentalidade - 

mentalidade mesmo -, cultura arraigada. Então, nós quisemos esgotar todos os fóruns de 

entendimento, até porque não poderíamos trazer essa proposta para o Conselho  e 

buscar sugestões no próprio Conselho, que vai deliberar sobre o documento.    

 De qualquer forma, são muito interessantes as observações e vamos 

tentar incorporar já de imediato tudo que vocês nos estão apresentando. 

 Quanto a problemas de redação, sabemos que realmente existem, 

porque não é ainda a versão final.  

 Em relação às funções, a área de assistência vem ganhando visibilidade, 

não é ainda uma área que esteja clara para todos nós - temos mestrado, doutorado em 

assistência social, mas não é uma área assim muito entendida em todos os níveis de 

governo também, nem muito para os especialistas. Não existe um consenso, e até é bom 

que não exista, porque, quando não há consenso temos mais chances de discutir e 

enriquecer todos os documentos que nos chegam às mãos.  

 O capítulo de funções nós discutimos quase em cinco reuniões e não 

houve consenso, justamente por conta dessas divergências de metodologia também.    

 Quanto às características,  entendemos que, com essa crise do Estado-

Nação e com essa globalização da economia tudo que está sendo traçado por política 

pública está sendo buscada a incorporação e a participação da sociedade no processo de 

desenvolvimento de todos os países. Assim, entendemos que é uma questão moderna. É 
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função do Estado contribuir, é uma questão do direito social, mas é também uma função 

ética da sociedade. Então, todos os países em desenvolvimento hoje, até os mais 

desenvolvidos, estão buscando uma participação efetiva da sociedade, sem tirar a 

responsabilidade plena do Estado. Porque entendemos que essa política só vai se 

transformar numa política realmente com um impacto social se tiver uma gestão pública 

moderna, uma rede de assistência social construída e um orçamento compatível com as 

demandas sociais, e bem aplicado - coisa que em nosso País estamos buscando e 

persistindo muito, mas que vai ser para séculos, até porque a nossa gestão pública é 

muito arcaica. Todos nós sabemos disso. Vamos construir isso a grandes passos.  

 Quando colocamos no capítulo de gestão os escritórios de representação 

da SAS foi porque realmente entendemos que precisamos fazer o acompanhamento, a 

avaliação e a supervisão desse processo. Nós não vamos conseguir implantar a Lei 

Orgânica da Assistência Social e isso nós temos claramente, com a experiência desse 

um ano e meio de trabalho. A Fernanda está aí, tem trabalhado conosco diuturnamente 

na construção desse processo de descentralização e pode testemunhar que estamos 

com todos os tipos de dificuldades possíveis, desde recursos humanos nos Estados, nas 

Secretarias Estaduais, desde a falta de prática com a legislação pública, até a falta de 

contato com as entidades e com as Prefeituras. Os Estados, com exceção de alguns - O 

Rio Grande do Sul não é o caso; o Paraná também não -  não têm a sua presença nos 

Municípios, não têm a prática nos Municípios, não têm a prática com as entidades. Então, 

é um know how novo de assistência social. Se nós inviabilizarmos os escritórios, tenho 

certeza de que vamos inviabilizar a Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje, os 

escritórios estão reduzidos, não são unidades gestoras, fazem um papel de 

assessoramento técnico, de cooperação técnica, não fazem a gestão de recursos 
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públicos - são uma extensão da Secretaria para fazer o trabalho de implantação da Lei 

Orgânica da Assistência Social.  

 Para vocês terem uma idéia - posso trazer aqui amanhã - nossa 

Secretaria vai apresentar um trabalho sobre os convênios. Não estamos conseguindo 

fazer esse repasse e fazer a implantação. Para terem uma idéia, como vamos trabalhar 

no ano que vem, com os Fundos e os Conselhos, se até hoje só conseguimos fazer 930? 

Temos de pensar também que não é questão de necessidade. O SUS está aí com nove 

anos. Existe a Fundação Nacional da Saúde, existem as Delegacias Estaduais de 

Educação e elas precisam fazer o acompanhamento, porque é recurso público e há 

capacitação. Esses escritórios não estão sendo vistos como gestores, eles não estão 

gerindo recursos. Estão fazendo o quê? Auxiliando o Estado no trabalho com os 

Municípios e com as entidades. A Fernanda, depois, pode até testemunhar, porque ela é 

viva-voz da Secretaria na condução de todo esse processo. Nós estamos implantando os 

Conselhos, orientando os planos municipais, os planos estaduais e fazendo o 

acompanhamento, sim, do recurso que a União repassa para o Estado. Porque, se deixar 

esse recurso sem supervisão, o trabalho não acontece. Esse trabalho de mudança de 

mentalidade, de construção é de longo prazo em nosso País, porque a cultura clientelista 

vai persistir e não vai ser por pouco tempo, não. Vamos ter de trabalhar muito para mudar 

isso. 

 Em relação às características, já falei.   

 Quanto às diretrizes, realmente, você tem total razão. Acho que 

colocamos na justificativa, mas realmente teria de ser a primeira diretriz mesmo. 

Concordo com você.  

 Agradeço aos Conselheiros pelas contribuições.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA  - Sr. Presidente, a 

primeira coisa que eu queria dizer é que acho que o esforço de criar uma política de 

assistência social no País é uma das questões mais complicadas. Vocês vêm que a 

própria Lei Orgânica da Assistência Social sofreu vários embates etc. As dificuldades em 

elaborar essa política são muito grandes. Acho que a Secretaria tem o papel fundamental 

de ter procurado juntar todos os esforços existentes para tentar viabilizar essa política 

que é fundamental. Dizer que não existe política nenhuma...   Existir, ela existe, mas é 

preciso ser sistematizada, ter um rumo. É preciso ter uma certa  unidade para que 

possamos trabalhar de forma conjunta no enfrentamento dos problemas que são muitos. 

Acho que essa é uma questão que realmente a Secretaria vem assumindo, e com as 

dificuldades que existem e é difícil mesmo criar uma política de assistência social.  

 Segundo ponto é que realmente eu tomei contato mas nem li, ouvi o que 

vocês falaram, fui acompanhando e peguei algumas coisas. Alguns pontos podemos 

levantar como contribuição - espero que seja entendido assim - uma contribuição inicial, 

porque nem li o documento, que recebi hoje. Aliás, acho que poderia ter sido distribuído 

com antecipação aos Conselheiros. Não sei como poderia ter sido feito, mas foi entregue 

no dia 10 e, se tivéssemos tido condições de ter recebido no dia 10, hoje já poderíamos 

ter avançado um pouco mais.  

 Eu colocaria já desde o começo a justificativa. Uma coisa que me 

sobressaiu muito foi essa primeira frase:  

 "O enfrentamento da questão social constitui-se em objetivo fundamental 

do Estado Brasileiro, tendo em vista a necessidade premente de remover os 



 

 45 de 334 

constrangimentos econômicos, políticos, sociais, culturais e institucionais que inibem o 

exercício da cidadania plena." 

 Acho que isso não está existindo. Realmente, existe a necessidade da 

cidadania plena, existe a questão do social, e não sou eu que estou dizendo isso, é o 

próprio autor da análise do que foi gasto em trabalhos sociais nos últimos anos etc. - um 

órgão governamental... O Tribunal de Contas.  

 O Tribunal de Contas afirma que houve uma queda muito grande de 

investimentos na área social nos últimos tempos. 

 Eu não entenderia como colocar a questão da assistência social, e por 

isso o capítulo das funções deve trazer tantas polêmicas, porque a assistência social vai 

ter de ser feita num determinado país, com determinadas características e que dá 

determinado tipo de peso ou não à questão social. E não só no discurso, mas isto é 

levantado nos recursos que são repassados, na forma como é encarada a questão das 

políticas sociais etc. Então, acho que não existe nenhuma justificativa em que cenário se 

vai dar a assistência social no Brasil. Por exemplo, qual é o cenário em que estamos? É 

de pobreza, de miséria. Todo mundo sabe que existem. Mas, em contrapartida, quem é 

que está se preocupando para resolver esses problemas do ponto de vista do Estado? 

Qual o Estado que está se propondo em realizar algumas reformas que vão e que vêm, 

para que possamos ter um contexto melhor? Inclusive, isso ficou muito claro, quando se 

falou tanto em Globo aí, numa passagem do  "Casseta e Planeta", onde aparece uma 

empregada doméstica sendo servida pela patroa... E disse: "Realmente, foi muito bom 

para a senhora. Claro, agora tenho videocassete, tenho televisão a cores, tenho inclusive 

uma empregada doméstica para me servir". Disse: "Não, é a minha patroa." A classe 

média sofreu tanto, que está pauperizada. 
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 Então, acho que essa questão de como está a situação político-

econômico-social é a primeira coisa para justificar a assistência social e para determinar 

que tipo de função ela vai ter. Porque, realmente, uma função de prevenção... Prevenção 

de quê? Na saúde não existe prevenção. A assistência social vai ter prevenção? Que tipo 

de prevenção seria essa? Mantém incluídos segmentos que permanecem vulneráveis 

etc... E aí fica incoerente com a própria colocação que vocês fazem quando distinguem 

que existem os indigentes, os pobres e  não-pobres. Os não-pobres são um pouquinho 

maior... Que pouquinho é esse?  

 Acho que fica muito pouco claro quem são esses não-pobres. Eu, por 

exemplo, estaria incorporada aos não-pobres.  

 Bem, nessa questão das funções, realmente eu concordo com o que foi 

dito aqui pela Marlova - percebemos até quem fez essas colocações etc. - mas acho que 

está muito pouco dito porque foi feito sem, a meu ver, essa análise mais aprofundada, 

que não é uma análise conjuntural só, é uma análise dos problemas estruturais que vive 

o País e que tem reflexos diretamente nas políticas públicas e, conseqüentemente, na 

política da assistência social.  

 Sobre as características da assistência social, quando ela coloca a 

assistência social como universal, que se limita a segmentos políticos etc., mas que ela 

também é universalizadora, está claro, até quem tem essa idéia, quem defende essa 

questão... Mas a articulação com as demais políticas públicas para manter incluída, acho 

que tem de ver as outras políticas públicas... Incluir nas outras políticas públicas, incluir 

na saúde, mandar para Santa Genoveva?  

 Estou querendo levantar as características da assistência social: 

universalidade, universalizadora na medida em que se articula com as demais políticas 

públicas. Não estou dizendo que está errado; estou dizendo é que temos de ver que essa 
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situação nós temos de fazer de comum acordo com as outras políticas públicas. Ou seja, 

não existe política pública no Brasil satisfatória a ponto de colocarmos só que a 

assistência social vai fazer isto e vai resolver, porque as outras políticas públicas também 

não estão resolvidas.  

 Ficou claro agora? 

 Bem, está aqui. Em baixo, nas condições de eficácia, vocês colocam: 

"articulação ampla e contínua, com as demais políticas governamentais" etc.  

 Aporte adequado e sistemático de recursos financeiros, a Marlova já 

disse, acho que realmente esses aportes financeiros não vêm viabilizando a assistência 

social. Acho que isso é muito importante - não é, Daniel? - na medida em que se está 

discutindo o orçamento para a assistência social hoje.  

 Por fim, quero levantar duas questões que acho que precisamos estudar 

melhor. Com relação à gestão, entendo que isso não é absolutamente corporativismo - 

isso pode até ser entendido assim - mas no Brasil nós sofremos com duas coisas: ou por 

fazer as coisas muito lentamente, ou por querer fazer as coisas muito apressadamente e 

não resolver coisa nenhuma. Acho que realmente os apoios estaduais, ou seja, os 

escritórios estaduais da Secretaria de Assistência Social hoje estão tendo um trabalho 

razoável, apesar das limitações. Sem eles, a coisa estaria pior. Temos de analisar hoje 

essa situação de Brasil, onde os Estados ainda não estão aparelhados, onde existem 

inclusive capitais de Primeiro Mundo dizendo: "acabamos de dar posse ao LOAS...", 

chamando o Conselho Municipal de Assistência Social de LOAS e outras coisas desse 

tipo. O Governo querendo passar recursos para entidades nacionais no Estado e 

achando que isso é muito bom, porque é dono dos recursos, mas e os Municípios, como 

vão ficar?  
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 Ainda existem muitas questões nas três esferas de governo... Quando 

digo isso não é só por conta da presença dessa... é pela presença da União. A União não 

pode sair e deixar a descentralização ser feita pelos Estados e Municípios. Ela tem de dar 

uma parcela de contribuição.  Não sei quanto tempo mais duraria isso. Acho que a 

própria prática e a própria análise do que já foi feito de como está a situação poderá nos 

dar um quadro mais real disso.  

 Então, essas seriam considerações preliminares sobre esse documento.  

 

 DANIEL DOMINGUES - Muito bem.  

 Antes de passar a palavra para a Albamaria, só queria justificar mais uma 

vez a questão do CONSEAS. Assim como levamos esse documentos para uma 

discussão preliminar do CONSEAS, para receber sugestões, nós o levamos também a 

diversos seminários e encontros para tentar fazer um documento que representasse uma 

idéia básica sobre a política do Brasil e que tivesse a contribuição de todo mundo.   

 Outra coisa: quando fizemos uma versão, já alguma coisa sobre isso, 

ficamos três dias reunidos com os especialistas do Brasil inteiro e discutimos cada linha 

dessa. Realmente, acho que o Conselho não poderia, nem podemos esperar isso, numa 

reunião apenas, em menos de um dia, ter condições de analisar e aprovar o projeto. Não 

foi de forma alguma com essa intenção que trouxemos o documento aqui.  

 Acho fundamental a idéia do Sr. Presidente de termos um tempo maior e 

inclusive trazermos pessoas de fora para discutir o assunto e termos uma visão final. Nós 

sabemos que, mesmo aqui dentro, tendo vários especialistas na área, isto aqui foi 

discutido no Brasil inteiro e as opiniões divergem. Quando mais se discutir, mais puro, 

melhor vai sair o documento, evidentemente. E é lógico que vamos ter divergências entre 

pessoas daqui de dentro e especialistas de fora. Nós sabemos disso.  
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 ALBAMARIA ABIGALIL - Vou ser bem breve, Fátima.  

 Não estou justificando, de forma alguma. Quando da primeira versão que 

fizemos, de uma das reuniões você participou. Nesse documento, na justificativa, o 

diagnóstico era bem amplo. Fazíamos quase que um estudo, uma pesquisa da realidade 

brasileira falando da questão da globalização da economia, o que ocorria em vários 

países, o nosso estado de desenvolvimento, com vários índices, com várias pesquisas. Aí 

se chegou a um consenso de que esse documento teria de ser objetivo, claro e conciso, 

que poderia ser distribuído, lido e entendido por vários segmentos da população. Aí, 

então, a equipe que o elaborou recebeu a orientação no sentido de que ele teria de ser 

enxugado, enxugado...Quer dizer, entendemos até que talvez tenhamos de melhorar 

também o diagnóstico. Foi-nos solicitado que fizéssemos um documento bem enxuto, e a 

primeira e a segunda versões tinham um diagnóstico assim com uma análise estrutural e 

conjuntural, até já fazendo previsões para o ano 2000 e análise do que poderia ocorrer 

com a infância, com a pessoa idosa, com a pessoa portador de deficiência, mostrando os 

vínculos realmente reais dessa situação e que foram enxugados no sentido de facilitar o 

entendimento e a leitura do documento.  

 A justificativa, na questão do diagnóstico, foi isso que ocorreu. Agora, na 

questão das funções, entendemos, sim, que aqui nós quisemos colocar a teoria: qual o 

tipo de função que essa política teria de ter? Se você vai trabalhar com serviços, 

programas, projetos e benefícios, todo um aparato, todo um sistema de proteção social 

para inserir a população excluída do processo de desenvolvimento, você vai trabalhar 

numa linha de assistência. Você realmente vai ter de ter uma política de assistência, de 

uma promoção, para que a população tenha acesso a níveis de qualidade de vida. Para 
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que ela se mantenha nesse nível de vida, você vai ter de entrar com outros tipos de 

serviços e programas. Praticamente foi essa a discussão o tempo todo.  

 Além disso, você teria de ter um programa de caráter assistencial, um 

programa de caráter de prevenção e um programa de caráter de promoção. Seriam três 

linhas. Quer dizer, houve consenso, pensou-se nessas duas linhas, mas na verdade não 

foi consenso, porque isso é uma coisa que a assistência social vai buscar na sua prática. 

Algumas correntes teóricas assinam essas três vertentes, outras preconizam as outras 

duas vertentes. Então, vamos ter de discutir e chegar a um consenso sobre qual a política 

mais necessária para o nosso País neste final de século.  

 Quanto às características, discordo da Fátima. Acho que a primeira 

realmente já tem uma ação que não é universalizadora e está num processo de inclusão. 

Ela vai trabalhar para incluir o cidadão brasileiro num nível de vida pelo menos razoável. 

 Acho que essa questão de características o documento está correto.  

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - você não entendeu. Eu 

não disse que não estava correto. Eu disse que essa questão da universalização é 

necessário que se aprofunde mais, porque  as outras políticas sociais também precisam 

ser melhoradas e nós, especialistas em assistência social, não podemos prescindir de ver 

todo o movimento das outras políticas.  

 Foi isso que quis dizer, e não que não era correto.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Célio, pela 

ordem.  
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Eu concordo com o que falava o Dr. 

Daniel de que hoje não teremos como entrar numa discussão mais específica do 

documento, até porque acabamos de recebê-lo. Mas, para uma melhor apreciação, faz 

sentido que tenhamos mais clareza do procedimento da discussão previsto pela SAS  até 

agora. Quer dizer, vocês colocaram logo de início a participação de diversos especialistas 

no assunto, a discussão em diversas instâncias, e temos aqui um documento em versão 

preliminar. Suponho que já haja um processo planejado de continuidade disso, até que se 

chegue à maturidade de um documento que possa ser apreciado em versão final pelo 

CNAS. 

 Eu gostaria de saber quais são os próximos passos previstos dessa 

discussão, para que possamos, dentro do CNAS, prever o nosso procedimento também 

de discussão.  

 Gostaria de saber da articulação, em termos de discussão, com outras 

políticas específicas, como o caso das discussões com o Conselho da Criança e do 

Adolescente - CONANDA, considerando que neste documento estão previstas diversas 

ações voltadas para a criança e o adolescente que têm, digamos, uma mútua atribuição 

entre o CNAS, por ser uma política de assistência, e ao mesmo tempo, o CONANDA, 

porque faz parte dele.  

 De que maneira esta questão será discutida no âmbito dos Conselhos e 

como vamos garantir uma decisão conjunta para os Conselhos? É lógico que o CNAS 

tem já a pretensão de fazer essa discussão com o CONANDA sobre seus limites e 

atribuições.  

 E também, na mesma questão, os limites e atribuições não me parecem 

ter ficado claros nesse documento, no sentido de que está colocado que a política de 

assistência social tem como característica viabilizar o acesso da população às demais 
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políticas e para isso seria preciso especificar até que ponto chegaria a assistência social, 

até que ponto ela repassa realmente aquele público-alvo. Estou querendo falar mais 

especificamente, claro, como exemplo, da questão da creche, da educação de 0 a 6 

anos, que é uma política de educação mas que, no entanto, historicamente foi 

considerada uma política de assistência, a meu ver, inadequadamente, mas que, 

necessariamente, ao se estipular a política de assistência social, há que se incluir esse 

processo de limites de repasse do atendimento.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Em relação ao cronograma, nós fizemos várias 

reuniões com o CONANDA, já tive oportunidade de participar, quando fizemos um 

seminário estadual com a participação de técnicos da Secretaria de Trabalho e de 

Assistência Social ou de Justiça e Família, porque são diversificadas, dos Estados, e um 

dos representantes do Ministério da Justiça participou conosco desse seminário e já 

apresentou algumas sugestões.  

 Fizemos também uma reunião com os órgãos dos Ministérios setoriais - 

Trabalho, Educação, inclusive o Elizeu representou o IPEA, o Moroni representou o 

CNAS, e fizemos uma reunião com os Ministérios afins, que têm interface com a política. 

Agora, está faltando a Dra. Lúcia fazer um contato  junto com o Ministério da Previdência, 

com a presença do Sr. Ministro e equipe técnica, e posteriormente, com a Câmara 

Setorial e, depois que fizéssemos o contato com a Câmara Setorial faríamos um contato 

entre o Clóvis Carvalho e o próprio Ministro da Previdência e Assistência Social. Está 

faltando essa tramitação ainda, para depois encaminhar a proposta definitiva ao  CNAS.  

 Esse cronograma está previsto numa fase de término para essa próxima 

quinzena.  
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 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Mas houve uma participação, então, dos 

diversos Ministérios, na elaboração do documento! 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Com sugestões, sim.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sugestões, exatamente. Nesse sentido 

de sugestões e contribuições. No entanto, na versão final, a aprovação de cada um 

desses órgãos me parece que seria precedente à aprovação pelo CNAS.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Anteriormente, sim.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Porque o CNAS dá a deliberação final e 

nesse sentido há uma profunda diferença entre o comprometimento institucional de cada 

um dos Ministérios, de cada um dos órgãos específicos, dando sanção àquele 

documento, e o CNAS, quando o aprove, porque a responsabilidade é dele. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Deixem-me colocar uma 

dúvida minha, particular - perdoem-me a minha novicidade no assunto em relação a esse 

tipo de encaminhamento.  

 Aprovado o documento  pelos setoriais, se o Conselho não convalidar, 

fazemos o caminho de volta, alterando?  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sim, na medida em que o Conselho tem 

a palavra final. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, mas então precisaria 

aprovar a nível setorial? Essa a pergunta que faço, tendo em vista que a função do 

Conselho é fundamental de fazer a aprovação.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Essa aprovação anterior pelos órgãos 

setoriais não vejo como uma exigência. No entanto, pode criar um impasse na medida em 

que um documento aprovado pelo CNAS  não seja assumido institucionalmente pelos 

órgãos setoriais. É nesse sentido que seria importante, mais do que uma contribuição, o 

efetivo comprometimento desses órgãos.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Depois vamos ver o 

encaminhamento final, como conduzimos a questão. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Veja bem, nós fizemos uma rodada de 

negociação com os Ministérios intersetoriais. Eles nos apresentaram sugestões.  

 O que você está propondo é que eles definissem a competência deles, 

quer dizer, qual seria a competência deles junto à operacionalização da política de 

assistência social. É isso que você está sugerindo. É outra questão.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Perfeito. Eu citei o exemplo da educação 

de 0 a 6 anos, na qual é fundamental que haja um compromisso do Ministério da 

Educação nesse processo de repasse à educação, para que o documento final, ao 

aprovar que a assistência social fará o acesso da criança à educação de 0 a 6 anos, por 

exemplo, hipoteticamente, haja já um compromisso do Ministério no sentido de que 

efetivamente vai possibilitar isso, vai fazer essa interface.  
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 ALBAMARIA ABIGALIL - Nós temos um trabalho já definido com o 

Ministério da Justiça, na área da criança e do adolescente. Isso já está tratado. Agora, em 

relação a trabalho, sobre isso só foram realmente encaminhadas sugestões mas não há 

definição de interfaces, de competências... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu gostaria que os colegas 

do Conselho me ajudassem, porque estou com uma dúvida de entendimento.  

 Acho que uma coisa é a colaboração dos setoriais para a elaboração de 

uma proposta e outra coisa é a aprovação dessa proposta pelo Conselho, a ser 

implementada, inclusive, pelos setoriais. Acho que a política nacional obviamente não vai 

ser objeto de aplicação só na área da assistência social. Os outros setoriais vão ter de se 

enquadrar nessa política nacional.  

 

CÉLIO VANDERLEI MORAES - É nesse sentido que digo que se exige o 

comprometimento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, tudo bem. Mas veja, se 

eu estou entendendo direito, o que você está colocando como proposta é que os 

setoriais, que já participaram da elaboração dessa proposta, não rigorosamente dizendo 

"esta é minha parte, é isto que estou aprovando", mas que colaboraram de forma 

absolutamente aberta, democrática... A Secretaria consolidou essa proposta e está 

trazendo, de forma ainda que preliminar, a este Conselho, e este, em fazendo as 

alterações e a aprovação final, isto retorna então como uma decisão - é assim que a lei 

prevê - para a execução. 
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 O que vai decorrer daí é uma articulação para que ela seja implementada 

de uma forma possível.  

 A minha preocupação, de primeiro aprovar junto ao setorial, junto à 

Secretaria e depois trazer ao Conselho, é o Conselho dizer "olha, não é bem assim, o 

entendimento do Conselho, que é o fórum adequado para decidir, é diferente do que os 

setoriais decidiram", por exemplo, e aí então criaria talvez uma certa dificuldade de dizer 

que aquilo que você aprovou e vai fazer não é isso que vai acontecer, porque o Conselho 

está decidindo diferente.  

 Essa é a minha preocupação. Como colaboração, estou entendendo 

como uma coisa mais do que necessária... 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Quando haja contradição entre a posição 

do Conselho e de algum dos setoriais. Na medida em que o Conselho é deliberativo em 

relação à política, a posição que prevalece é a dele. Mas é óbvio que o Conselho não tem 

interesse em criar esse constrangimento... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não; absolutamente. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Por isso, para evitar essa contraposição 

é que faz sentido que a versão que venha já venha com esse aval.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não. Veja bem, estou vendo 

o conflito nessa segunda fase. Se não houver conflito na elaboração, na proposta, vamos 

supor, aquilo que o setorial proponha, a SAS, por um entendimento perfeitamente 

defensável, aceite. Vem para o Conselho, que faz um exame sob outra ótica e diz: "Não é 
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bem assim". Para a SAS, tudo bem; ela está propondo, está claro para ela, é possível 

que haja alteração no que ela está propondo. Mas, se o Conselho setorial já fechou com 

a SAS que é daquele jeito, tenho a impressão de que isso pode complicar. 

 Paulo, ajude-nos, por favor. Estou com dificuldade em entender o 

mecanismo proposto pelo Célio. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Em termos de 

mecanismo, vejo aí um problema em relação principalmente ao envolvimento de cada um 

de como está sendo conceituado. Acho que não seria uma questão de decisão ou 

definição de competência em relação à política de assistência social no que diz respeito 

às demais áreas. Acho que seria mais no caminho de delimitação. Mas me parece que 

esta é uma boa oportunidade, senão para concluirmos, pelo menos para avançarmos no 

que diz respeito a uma discussão com os demais Ministérios setoriais em relação à 

competência na execução da política que cada um deverá ter.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Até aí, tudo bem. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Porque me parece 

que está claro que não há uma articulação efetiva hoje em dia, e não há articulação 

porque não se conseguiu avançar conceitualmente, por um lado, em termos de 

atribuições, por outro, porque alguns órgãos, ou querem ter algumas funções, ou não 

querem ter e ficam querendo que outros assumam, e por aí vai essa barganha,  que é 

necessário avançar.  

 Nesse sentido, não é uma questão de remeter o documento a uma 

discussão setorial para que aprove para que nós aprovemos depois, e se não aprovamos 
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remetemos de volta etc. É muito mais no sentido de se estabelecer um processo de 

negociação que não passe por aprovações seqüenciais, com idas e vindas, mas por um 

processo de negociação através do qual outros Ministérios possam assumir 

compromissos perante a política de assistência social, e que esses compromissos, sendo 

acordados, signifiquem que, após a aprovação do documento por este Conselho,  eles se 

integrarão na execução da política e não no sentido de contrapor ou de decidir... É mais 

nesse sentido de estabelecer articulação e compromissos - é um processo de articulação 

e compromissos - com vistas a uma delimitação dos papéis de cada setor. Isto do ponto 

de vista da execução, porque do ponto de vista conceitual me parece que se há de 

trabalhar cada vez mais com esse caráter universal da assistência social, 

conceitualmente. Do ponto de vista da execução, se isso for levado ao extremo, na 

prática teremos todo mundo trabalhando com tudo, e não é esse o nosso interesse.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem.  

 Mais algum esclarecimento por parte da apresentação da SAS?  

 Num encaminhamento final, logo depois da rodada, faremos um debate 

então sobre como o Conselho vê a sugestão que fiz inicialmente, como entendi, até do 

procedimento regimental, e se houver outro tipo de encaminhamento, ou complementar, 

ou excludente deste, colocaremos à discussão.  

 Deusina, por gentileza.   

 

  DEUSINA LOPES DA CRUZ - Há dois casos sobre os quais quero falar. 

Um seria a questão das competências. Acho que a proposta traz aqui, em determinado 

item de diretrizes, que essa política de assistência social deve respeitar as leis, deve 

compatibilizar as políticas nacionais relativas à criança, ao adolescente, à pessoa idosa e 



 

 59 de 334 

à pessoa portadora de deficiência na formulação e execução de programas. Então acho 

que nem essa política de assistência social pode prescindir de estar observando as 

políticas e legislação hoje existente com relação a esses segmentos sociais, quanto 

também não vai ser possível à política nacional de assistência social emanar diretrizes e 

normas que não estejam dentro da lei de competência dos órgãos. 

 Assim, vamos ter de estar o tempo todo atentos às competências legais 

de cada órgão que está permeando essa definição de papéis.  

 Nesse aspecto, uma das coisas que vai causar uma das maiores 

dificuldades, como estávamos comentando, na área do portador de deficiência, é 

exatamente o seguinte: para nós, na área do portador de deficiência existe um processo 

de reabilitação que significa ações concomitantes de saúde, educação, assistência social 

e trabalho. Ora, assistência social é uma parte. E, como na Constituição o único lugar 

onde aparece a reabilitação é na assistência social, fica parecendo que todo processo de 

reabilitação deverá ter resposta na assistência social. 

 O que aconteceu? Durante muito tempo, acabou que o único recurso 

para reabilitação era passado para a assistência social, e isso acabou de deixar de ter 

enfoque na pessoa, porque entendemos que a assistência social é uma assistência para 

o indivíduo, e acabou estabelecendo uma relação constitucional. Esse processo foi 

tomando uma forma e hoje a relação é quase que institucional. Tanto, que se ouve falar 

que as instituições vão fechar. Na verdade, não é isso. Estamos querendo dizer é que as 

pessoas portadoras de deficiências, que necessitam de uma assistência social para ter 

acesso a um processo de reabilitação estão necessitando ser apoiadas. Então vamos 

lidar, nessa fase de transição, com essa dificuldade.  

 Além do mais, se imaginarmos que a faixa a ser beneficiada pela 

assistência social seria de pobre, menos pobres, não-pobres - aquelas três categorias - e 
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se imaginarmos a pessoa portadora de deficiência, vamos ter um nível de vulnerabilidade 

muito grande, porque, além de ter crianças e adolescentes, teremos portadores de 

deficiências e pobres.  

 Isso é mais do que pobre. E como vamos tratar essa questão da 

vulnerabilidade? Ao passo que não queremos que todas as respostas estejam na 

assistência Social.  

 A Fátima levantou um fato interessante, do tipo assim: a assistência 

social deve promover o indivíduo de maneira que ele tenha acesso às políticas universais 

de saúde, educação e tudo o mais. Só que as políticas de educação, saúde e tudo o mais 

estão extremamente precárias. Agora, acho que não cabe à assistência social fazer 

saúde, educação e as outras políticas precárias.  

 Acho que vamos ter muitas discussões desta ordem, que são detalhistas. 

Mas se não nos debruçarmos no tema não vamos encontrar um grande eixo, até porque, 

por exemplo, na primeira vez que pedi a palavra, estava dizendo respeito à questão do 

foco familiar ou não, que eu não concordo, obviamente, que no documento de política 

coloquemos o como vai ser feito. A despeito do que estava sendo levantado, de que 

deverá ser prestado atendimento adequado à pessoa idosa, não devemos colocar o 

"como", se é no asilo, se é na família... Como, cada pessoa vai ter uma demanda, uma 

necessidade e vamos tentar identificar essa necessidade. Mas, de certa forma, a 

estrutura familiar de uma pessoa com deficiência é extremamente afetada. Então, o foco 

da assistência social, além do indivíduo com deficiência seguramente deverá também ser 

a família.  

 Então vamos ter uma série de discussões teóricas, conceituais, de vícios 

brasileiros, de fragilidades das outras equipes, que vai impedir que encontremos  um 

norte superclaro com relação à assistência social.  
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 Gostaria de chamar a atenção para a disponibilidade de que este assunto 

é extremamente amplo e não nos devemos posicionar só como contra ou a favor dessa 

proposta que a Secretaria encaminhou, de uma maneira ou de outra, porque temos 

questões extremamente abrangentes para as quais temos de ter respostas na condição 

de Conselheiros deste Colegiado.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Algum comentário, Dra. 

Albamaria?  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - A colocação dela, Sr. Presidente, é 

extremamente clara, até porque a Secretaria está buscando discutir amplamente esse 

assunto, porque essa área realmente não tem uma clareza na questão da conceituação e 

da visibilidade. É uma área que está sendo construída e a Secretaria está aberta para 

receber todas as críticas necessárias ao aperfeiçoamento do documento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Lair, por favor.  

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Eu havia conversado com a Deusina e 

exatamente o que ela disse foi exatamente o que eu teria dito.  

 Só para complementar, naquela edição da portaria interministerial, 

Saúde, Educação e Previdência, o único que assumiu mesmo a responsabilidade foi o 

Ministério da Previdência, através da LBA, e começou o atendimento da pessoa 

portadora de deficiências. Parece que virou uma herança, a Secretaria herdou todo esse 

modelo e continua ainda, porque está prevendo aqui, nas funções, todo um atendimento, 

um programa de prevenção de deficiências... Isso teria de ser também revisto nas 
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interfaces, como ficaria a responsabilidade de cada um, a competência de cada Ministério 

e as interfaces, para resolver de forma melhor.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na sua compreensão, a 

proposta de política etária consolidando o entendimento de que fica na assistência social 

esse cuidado... 

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  É, ficou, e não é a melhor forma, 

porque não vem funcionando. A história mostra que isso não deu certo.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Qual área a que você está-se referindo?  

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Quando da edição daquela Portaria 

antiga, a 77, quando a antiga LBA assumiu a habilitação e reabilitação do deficiente como 

competência dela, pela portaria, que a Educação e a Saúde não fizeram, nós tínhamos o 

indigente, o pobre, o não-pobre, naquela época também. A LBA assumiu tudo.  

 ALBAMARIA ABIGALIL - Então,  não é um conceito de LBA, é um 

conceito de política pública! 

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Seguindo esse raciocínio, vamos 

então tirar a LBA fora, mas herdou todo um esquema, porque está aqui garantido. 

 Então, em relação à pessoa portadora de deficiências, em toda a fala da 

Deusina ficou assim claro que pela Lei Orgânica seria competência da assistência social 

elaborar programas de habilitação, reabilitação e prevenção de deficiências.  
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 ALBAMARIA ABIGALIL - Sim, mas isto é constitucional. Não é herança 

de LBA. Inclusive a Deusina representou a CORDE na discussão desse documento e deu 

excelentes contribuições. Isto aqui já teve apreciação, quando a Deusina participou da 

última reunião nossa, feita com os especialistas e com as instituições. Ela, inclusive, 

abordou a questão mais moderna, que a CORDE vem discutindo, nessa área da pessoa 

portadora de deficiências.  

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  O fato é que estamos juntos, mas 

representando um outro lado, a prestação de serviços. As entidades que prestam 

serviços e que recebem pelos serviços prestados um preço inadequado e... 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Isto já é questão de per capita. 

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Não; não é questão de per capita. E 

faz a vez aqui... Seria a participação da sociedade civil organizada. Essa competência 

tem de ser cumprida, mas está sendo de forma injusta e inadequada.  

 Nós estamos recebendo o documento hoje, todo mundo está falando, 

mas é uma colocação que gostaria que ficasse registrada e gostaria que fosse revista... 

 

  DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu gostaria só de concluir, até porque fui 

citada ao final.  

 As palavras "habilitação" e "reabilitação" vieram da Constituição, razão 

pela qual têm de constar da política.  

 A contribuição que apresentamos na época foi o seguinte: estava escrito 

assim: "prestar habilitação e reabilitação..." e nós sugerimos que fosse um fomento à 
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habilitação e reabilitação no sentido de que vamos pensar de que maneira seria uma 

habilitação e uma reabilitação no âmbito da assistência social. Pode ser uma maneira de 

promoção do indivíduo de sorte a que ele tenha acesso ao serviço de habilitação e 

reabilitação. Enfim, vamos ter de estudar isso, porque não está definido. Mas vem da 

Constituição e infelizmente vamos ter de manter.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Já que ninguém amparou, 

pelo menos ela tem um lugar onde é amparada e vamos ver como faz a partir daí... 

 

  DEUSINA LOPES DA CRUZ - É pelo menos um amparo, por enquanto.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem.  

 Algum Conselheiro mais quer fazer mais algum comentário sobre a 

proposta? (Pausa.)  

 Conselheiro Elizeu.  

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu participei das discussões em alguns 

momentos e não faria nenhum comentário sobre o conteúdo da proposta, mas gostaria 

de lembrar pelo menos três aspectos que são importantes num documento dessa 

natureza. Ele não pode ser um documento erudito, tem de ser um documento que possa 

ser entendido pelas chamadas bases. Isso é um aspecto importante e houve um certo 

cuidado para não tornar doutoral o documento, o que é comum, às vezes.  

 Um outro aspecto que também às vezes se tentou preservar é quanto à 

extensão do documento. Não poderia ser um documento excessivamente longo, deveria 



 

 65 de 334 

ser um documento que contivesse o essencial mas não fosse cansar quem o estivesse 

lendo.   

 Uma outra preocupação era tentar reunir o maior consenso possível. Mas 

isso é realmente difícil, a própria Marlova já chamava a atenção, outros identificavam 

quem escrevia o que aqui dentro... É que a área é realmente bastante complicada e é 

difícil tentar saber do contexto da política social o que é assistência social. Na verdade, 

essa definição, para muitos, não está clara... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Um aparte. 

 Quero dizer o seguinte: uma das acusações que sistematicamente se faz 

à política de assistência social é esta: é complicada, a área tem controvérsias, não há 

consenso. Isso é uma tentativa de tornar a assistência social difusa e esvaziá-la. Não. 

Nós identificamos, porque fomos colegas e militamos há muitos anos na mesma área. Só 

por isso e não porque a área é complicada... Poucas são as áreas onde há consenso. 

Acho que temos de ter muito cuidado quando falamos da assistência social assim. Esta 

foi uma das razões  por que durante tantos anos tivemos uma política subalterna. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Mas era isso que eu estava tentando 

dizer. Que aqui o cuidado foi tentar reunir o maior consenso possível e tentar externar 

com a maior clareza possível certos conceitos e ainda percebemos que muitos dos 

conceitos não estão claros no documentos. É impossível, por exemplo, que um 

documento sobre política não tenha uma noção clara de mínimos sociais. É essencial que 

haja isto aqui dentro, porque daí é que derivam os planos de ação, enfim, tudo o que se 

refere à execução propriamente dita da assistência social.  
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 Eu partilho dessa sua opinião de que temos uma certa clareza, mas para 

muitos não há essa clareza de que dentro da política social a assistência seja algo claro, 

isto é, qual é a faixa da política social coberta pela assistência social. Mas esse é o 

esforço que vai ser procurado ainda nesse aperfeiçoamento.  

 Aqui, para nós, talvez valesse ter isso em conta. Não se deve procurar 

fazer um documento acadêmico, erudito; deve ser um documento também não muito 

extenso e que consiga, digamos, reunir um pouco dessa certa "falta" de consenso e que 

possa existir dentro da assistência social. Mas é claro que todos esses comentários que 

foram feitos são pertinentes e há muito que trabalhar ainda nesse documento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem.  

 Algum Conselheiro que ainda não falou deseja fazer alguma 

consideração sobre a proposta apresentada?  

 Paulo, você teria mais alguma coisa a acrescentar? Quer fazer algum 

encaminhamento?  

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Mais no sentido de 

reforçar um aspecto que me parece que ficou bastante marcado a partir da idéia do Célio, 

que é o fato, não por culpa da SAS, propriamente, mas o fato de que existe a dificuldade 

real, hoje, em se estabelecer um diálogo maior em termos de articulação com outros 

órgãos que também tratam do público-alvo que é também público-alvo da assistência 

social. É uma articulação real e que me parece, pelo que foi colocado aqui, que precisa 

ser enfrentado como um desafio, neste momento um desafio. Se não for um desafio que 

leve a ter um consenso, mesmo porque é muito difícil, principalmente quando estamos 

falando em disputas entre agências burocráticas com execução de políticas que 
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envolvem disputas por poder etc., fazendo uma análise política do processo, para que 

pelo menos haja uma apropriação institucional das dificuldades que estão colocadas. 

Parece-me que existe uma apropriação de certa forma por parte daqueles membros dos 

Conselhos ou dos órgãos que estão lidando com essa dificuldade em alguns momentos, 

mas que efetivamente, em primeiro lugar, não se tornou uma apropriação institucional no 

sentido de que a Secretaria ou o Conselho assumam essa dificuldade, coloquem no 

papel e trabalhem efetivamente isso no sentido que coloquei, de um desafio a ser 

superado. Sempre percebemos que essas dificuldades aparecem quando eventualmente 

estamos discutindo algum ponto específico sobre a política. Apareceu em momento 

anterior sobre a política de idosos, apareceu em outro momento, apareceu agora em 

relação à política do portador de deficiência. Quer dizer, sempre está aparecendo, há 

uma apropriação individual, mas não há uma apropriação institucional. Acho importante 

que ela exista, para que, caminhando nesse processo, não tenhamos algo que me parece 

que vem acontecendo, onde a indefinição é boa para todo mundo, porque cada um vai 

tentando fazer a sua.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Célio.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, inicialmente, eu levantei a 

necessidade de haver um comprometimento institucional dos diversos órgãos setoriais 

com a proposta, mas com isso não quero entender que tenha de acontecer alguma 

negociação à parte deste Conselho. A ênfase em que quero insistir é que os 

Conselheiros que aqui representam os diversos Ministérios estejam não só qualificados 

pessoalmente, mas respaldados institucionalmente para que na aprovação desse 

documento o seu Ministério possa assumir esse compromisso.  
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 Haverá a votação por este Colegiado com a presença dos Ministérios. E 

seria muito complicado se ocorresse esse dilema que você estava levantando, de o 

Conselho definir uma coisa e o Ministério não gostar da proposta. Se não gostar, que 

essa sua posição venha manifestada através dos Conselheiros.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tudo bem, eu compreendi. 

A minha preocupação em entender melhor é porque esse conflito será inevitável.  

 Vejam bem, o Paulo falou e você volta a dizer é que nós tentamos captar 

nessas discussões preliminares, inclusive com você, Célio, e com os outros Conselheiros 

com quem conseguimos falar, que na elaboração de uma proposta de trabalho o ponto 

central aqui é a articulação, é intensificar... Quer dizer, é o nosso único, não há outro. O 

Conselho não se poderá furtar de cumprir o seu papel de definir a política. Essa é a sua 

obrigação precípua. A partir daí, vão ser explicitadas as contradições, o que está sendo 

executado e o que está sendo pensado em ser executado. Muito bem, é um desafio a 

mais para, a despeito dessa articulação anterior à montagem da proposta, e a Secretaria 

está dizendo como fez esse procedimento, feita a aprovação pelo Conselho, vamos em 

campo e, aí, usando inicialmente os nossos Conselheiros, na colocação do nosso 

prezado Vice-Presidente, não só o representante do setor "tal" do Conselho, que "tal" 

representante do Conselho no setor "tal", ou o Ministério "tal"... Quer dizer, vamos fazer 

aquela via de duas mãos para que possamos realizar o trabalho.  

 Eu, de antemão, no meu ainda parco conhecimento nessa coisa do 

procedimento e do entendimento até com mais detalhes da política de assistência social, 

não quero me enganar que não vamos ter contradições, algumas, até diria, sérias, 

seriíssimas. Mas esse é um desafio que nos é colocado para que digamos: Olha, não é 

bem assim, a política está aí, as linhas estão estabelecidas na Constituição, a LOAS  
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avançou, pode avançar mais em relação a ela, e o Conselho vem exatamente 

complementar as ações da própria LOAS. Porque, na medida em que a LOAS lhe deu 

autorização para definir a política, é a partir daí que vamos detalhar até para fomentar 

uma possível alteração da LOAS em alguns pontos que estão absolutamente não 

esclarecidos em relação à assistência social. E aí o nosso trabalho vai ser extremamente 

desafiador para fazer - olha, voltar ao setorial, ao setor "tal", inclusive não-governamental, 

que está praticando algum tipo... Diz: Olha, não é este o espírito da Constituição de 88; 

não é isto que se quer fazer. E vamos então, inclusive, com os Conselhos setoriais... 

Vejam que dentro do primeiro item da nossa proposta, tentamos captar isso, foi no 

sentido de que: Olha, é preciso que haja entrosamento, porque a política está definida, 

falta o que eu chamaria de "afinar a sintonia", e isso vamos fazer com as ações que 

vamos desenvolver a partir da aprovação da própria política nacional. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sr. Presidente... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É sobre a proposta?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sim, bem rapidinho.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É que eu queria já fazer os 

encaminhamentos para ver como conduzir isso, mas por favor, fique à vontade.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou ser sucinta.  

 Primeiro, eu havia esquecido e acho que é extremamente importante: a 

questão de que a política nacional de assistência social, a política de seguridade social, 
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acho que essa questão de ser uma política de seguridade social da política nacional de 

assistência social ter uma característica de política pública mesmo foi um grande avanço 

e isso tem de ser melhor explicitado. Mesmo porque sei que a seguridade social é uma 

das questões ameaçadas na Constituição. Quanto mais a levantemos, formos em defesa 

dela, melhor ainda. É uma política pública hoje que está dentro da seguridade social e se 

teria de colocar a questão da seguridade de uma forma mais aprofundada.  

 Infelizmente, não posso dizer agora como seria, mas até me comprometo 

a passar por escrito depois.  

 O segundo problema é o financiamento. Eu esqueci, é lamentável e 

depois a Ana Lígia abordou aqui algumas questões e eu realmente concordo em que o 

financiamento, da forma como é colocado aqui, praticamente repete a Lei Orgânica da 

Assistência Social. Quer dizer, não aprofunda. E a questão do financiamento, 

principalmente, quanto mais você vai se  aprofundando nos Municípios menores, mais ela 

aparece como uma coisa maior. Primeiro, que ela é uma coisa grande, porque, sem 

financiamento, você não tem política pública, não tem condições de ter política de 

assistência social, visto que atingimos muito pouco com as redes conveniadas com que 

atuamos etc. Então, a população é muito pouco atingida.  

 Essa questão do financiamento teria de ser melhor desdobrada e 

inclusive já visualizando por exemplo confusões do tipo que existem muito: quem é o 

gestor do Fundo, como é a ligação Fundo/Conselho etc., que, aliás, é uma das questões 

que não vamos discutir na reunião ampliada do CNAS... Eu estive há pouco tempo no 

interior do Paraná, numa cidade do interior do Estado - eu diria até uma cidade de 

pequeno porte - e essa questão é extremamente complicada: quem vai gerir, quem vai 

fiscalizar, enfim, a questão do pronto-orçamento, como ele é feito, a questão da 

transparência, da visibilidade, de como a população como um todo... É uma questão 
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extremamente difícil e quero parabenizar o INESC por ter lançado uma espécie de 

cartilha onde levanta a questão da participação popular no orçamento e inclusive 

aproveitei tirei partes daquilo e distribuí na conferência de que participei porque acho que 

é uma questão extremamente importante, porque não existe ainda uma cultura do povo 

brasileiro  de interpretar e participar das questões orçamentárias.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem.  

 Conselheira Ana Maria.  

 

  ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu realmente não li ainda a proposta, 

estava só sinalizando algumas coisas aqui e entendo que realmente temos de aprofundar 

essa questão do portador de deficiências dentro da política, porque está realmente 

citando algumas coisas que já estão em lei, na Constituição. Realmente, precisamos 

aprofundar a discussão porque há muitos pedaços e muitos lugares e ficamos sem saber 

como é que vai ser isso no âmbito da assistência. Nós sabemos que a cultura que temos 

aqui a  tarefa é mais repassar recursos para instituições, não ter uma política muito clara 

sobre o portador de deficiências. Limita-se, muitas vezes, na proposta do Estado, nos 

diversos níveis, a repassar recursos para alguma instituição que está formalizada, 

constituída. Até porque sabemos que todos os dias são criadas várias instituições. E 

queremos realmente discutir isso para que o Estado assuma muito mais esse campo 

enquanto pública. Quer dizer, não vai repassar recursos para a instituição. Se o Estado 

quer comprar a instituição, não importa. Agora, o que temos de definir com maior clareza 

é essa questão do portador de deficiências e ainda sinto falta de uma discussão. Fizemos 

seminário e sinto falta de uma discussão maior sobre essa discussão específica sobre o 

portador de deficiências.   
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem, de forma 

preliminar, como já se pensou inicialmente, fizemos uma boa abordagem do documento.  

 Eu faria o seguinte encaminhamento aos colegas: como se está com um 

documento preliminar, como foi afirmado pela colega... 

 

  ANA LÍGIA GOMES -  Sr. Presidente, só uma questão anterior, que acho 

que no encaminhamento deve ser posto. Já se falou aqui da necessidade de se estar 

ampliando a discussão em busca do maior consenso possível, mas de qualquer forma 

acho que o encaminhamento tanto do CNAS como da SAS deve considerar o tempo que 

já se gastou com isso, que está perto de fazer um ano que a Conferência deu diretrizes. 

Portanto, acho que essa é a consideração primeira. Essa proposta de política pode e 

deverá ser aperfeiçoada inclusive no processo de operacionalização. Portanto, par não 

ficarmos com a preocupação, sem desconsiderar tudo que foi aqui dito que se deve 

alcançar todas as definições possíveis neste momento, para que algumas questões 

inclusive não sejam prejudicadas e que entremos numa conferência, no ano que vem, 

com condições de cumprir o relevante papel de avaliar a política. Senão, vamos entrar 

numa conferência reclamando da política que não saiu.  

 Não me referi a outras contribuições porque são questões bastante gerais 

do documento como um todo e imediatamente, assim que tiver essas contribuições, vou 

encaminhá-las à Comissão de Política de Assistência Social, desde que tenham a ver 

com estrutura, com concepção, enfim, com uma série de questões como o próprio 

financiamento.  

 Mas, enfim, para ter uma certa pressa em consideração nos 

encaminhamentos, falou-se aí numa quinzena, na próxima quinzena para chegar aqui, o 
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que se pode adiantar de tal forma que se possa apreciar, sem prejuízo das discussões do 

Conselho, o quanto antes.  

 Por falar em questões prejudicadas, eu me preocupo, por exemplo, com 

uma muito especial, que é a do benefício prestação continuada, que está sendo 

operacionalizado e como o texto, na contramão de tudo que está sendo colocado aqui. 

Por exemplo, com relação à diretriz, quando diz "consolidar o benefício", acho que a 

diretriz tem de dizer alguma coisa melhor, depois, mas alterar radicalmente a concepção 

dele, a compreensão como está sendo operacionalizado, o decreto que regula esse 

benefício, que está submetendo o usuário a todas as questões que algumas diretrizes 

colocam.  

 Preocupa-me que o Presidente tenha assumido um compromisso em 

fevereiro, e até agora nada foi feito para alterar a lei. 

 Fico aqui pensando que, se formos ficar esperando que se aprove isso 

para fazer isso, por exemplo, fica complicado. Por isso a pressa no exame da proposta.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A minha colocação é 

exatamente a mesma. A pergunta que eu ia fazer era: o fato de ser preliminar desobriga o 

Conselho de fazer uma apreciação além de Comissão - isso pergunto aos colegas - ou se 

aguardaria uma proposta definitiva para fazer o exame na Comissão? Era o que ia 

perguntar para ver como se encaminha.   

 Entendo, como disse no início, antes até da própria apresentação, que o 

encaminhamento regimental seria colocar a proposta, ainda que numa versão preliminar, 

para exame da Comissão de Política, para um exame detido, já levando em conta as 

várias ponderações já feitas aqui. Ainda mais vejo que consta da nossa proposta a 

possibilidade de a nossa Comissão de Política obter um parecer extra Conselho, para 
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que tenha até um maior grau de isenção - não tenho dúvida de que a Comissão será 

absolutamente isenta, mas para não dizer que é uma posição apenas da Comissão do 

Conselho - de uma instituição, uma pessoa ou várias pessoas de reconhecido e notório 

saber na área, um parecer comparando o que está estabelecido na Carta Política, o que 

está estabelecido na LOAS e o que foi proposto, para que a Comissão tenha um 

balizamento e o traga para uma discussão mais profunda no Conselho. 

 Essa seria, vamos dizer, a visão institucional do encaminhamento.  

 Pergunto: podemos, então, dar esse encaminhamento, já que alguns de 

manifestaram até em função das colocações da Conselheira Ana, que, dado o extremo 

atraso, reconhecido pela própria Secretaria, desde a reunião anterior, quando o Dr. 

Maranhão, nosso colega Conselheiro, se desculpou pelo já enorme atraso em termos de 

apresentação da proposta? Em função disso tudo, o Conselho recebe a proposta, 

encaminha-a à Comissão de Política para fazer um exame e reiteramos, 

encarecidamente à Secretaria, na pessoa da Dra. Ana Maria, para que eventuais 

adendos ou aperfeiçoamentos da proposta sejam encaminhados o mais rápido possível 

ao Conselho, para que possa, de novo, fazer o encaminhamento dessa complementação 

à Comissão, e que possamos, numa reunião - não sei, talvez em Belo Horizonte não dará 

para discutirmos, mas na de setembro, dia 4 - discutirmos isso. 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Nós teremos um dia só de reunião de 

Colegiado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, um dia só de reunião. 

Digo se vai haver tempo de a Comissão examinar e obter esse parecer... 
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que sim.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Dia 15, é menos de um 

mês.  

 Tudo bem, tentaremos. A preocupação levantada pela Conselheira Ana 

Lígia, de tanta pressa, acho que é importantíssima. Há um longo atraso nesse processo. 

Imaginem os senhores, como ela disse, chegarmos à Segunda Conferência e "não dá 

para avaliar a política, porque não temos política". Será uma tragédia, inclusive, uma 

responsabilidade terrível para o Conselho, que é a sua primeira, primeiríssima obrigação.  

 Vamos colocar então em discussão essa proposta objetivamente.  

 O Presidente encaminha à Comissão a proposta, pedindo-lhe que a 

examine o mais rápido possível e tente obter esse parecer - até faz parte da proposta, 

sugerida pela própria Comissão - e que a Secretaria, por favor, se comprometa a, num 

prazo máximo de 15 dias, encaminhar alo Conselho alguma alteração que venha a ser 

feita nessa proposta em função dos procedimentos que irão ainda acontecer, para que o 

Conselho, se possível, na reunião ainda de Belo Horizonte, aproveitando a reunião 

ampliada, possa fazer uma análise mais detalhada da proposta, fazer um 

encaminhamento, dado esse prazo todo que decorreu.  

  

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Assim como essa Comissão tem essa 

incumbência como definição, acho que diversos Conselheiros também têm contribuições 

significativas para a análise desse material, como agora há pouco a Marlova e a Fátima 

estavam demonstrando na breve análise que fizeram.  
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 Nesse sentido, seria importante que os Conselheiros também pudessem 

encaminhar por escrito as observações que pudessem fazer e a Secretaria Executiva 

consolidasse as observações particulares de cada Conselheiro... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiros que não fazem 

parte da Comissão?  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Exatamente. Tanto para encaminhar à 

Comissão, para que seja usado como subsídio, mas para que seja novamente devolvido 

para os demais Conselheiros, a fim de que na reunião seguinte já tenhamos esse 

processo mais avançado.  

 Estou querendo que se estipule uma data para que cada Conselheiro 

mande suas observações. Consolida-se um documento, copiando, digamos assim, para 

subsidiar a discussão no dia da próxima reunião.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Podemos dar 

esse encaminhamento?  

 

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

preocupação em relação ao encaminhamento - e aí os Conselheiros que já vêm 

acompanhando esse processo há mais tempo poderiam ter uma previsão melhor nesse 

sentido - é que nós poderíamos ter em mente quando se pretende, em primeiro lugar, 

aprovar a política, em termos de cronograma. Está-se colocando em discussão um 

cronograma, 15 dias apresenta etc. e tal, mas com que objetivo? Nós queremos aprovar 

quando, essa política? Quando esteja aprovada, poderemos adequá-la. Por um lado há 
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necessidade de se aprofundar a discussão e melhorar qualitativamente esse documento - 

obviamente não estou aqui desmerecendo esse documento - e, por outro lado, garantir 

que ele seja aprovado o mais rapidamente possível sem prejuízo dessa qualidade. 

 Quando digo isto eu tenho uma preocupação com a operacionalização 

nos dois principais pontos que foram levantados. Um, pela Conselheira Fátima, referindo-

se a conteúdo em questões que constam do documento mas que parece que deveriam 

ser aprofundadas, em relação ao problema de financiamento, e outro em relação ao 

problema das interfaces com outros setores governamentais que trabalham com o 

mesmo público.  

 Com relação ao  primeiro ponto, financiamento, creio eu que tanto a 

Secretaria como a Comissão do CNAS  podem avançar paralelamente e depois muda 

daqui, muda de lá, chega-se a um acordo. Agora, do ponto de vista da operacionalização, 

da discussão com outros setores do Governo encarregados de políticas para o mesmo 

público-alvo, me parece que isso seria um papel melhor exercido, pelo menos nesse 

primeiro momento, pela SAS. Por quê? Porque são setores que são executores também. 

Poderia caber a este Conselho, em termos de discussão, por exemplo levar essa 

discussão à reunião de setembro, que será feita com o CONANDA, mas é preciso ter 

esse cronograma, do meu ponto de vista, em tempo hábil, ou então que se assuma que 

vai ser aprovado, como propôs a Ana Lígia, de certa forma, e questões como esta serão 

incorporadas num segundo momento, para que tenhamos claro como estamos 

encaminhando.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro, permita-me. 

Precisamos separar com clareza o aprovar a política e a sua implementação. São dois 
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momentos distintos, no meu entendimento. Por favor, me corrijam se a compreensão for 

diferente, para encaminharmos.  

 Veja bem, está claro, pelo menos para mim, que o prazo de aprovação é 

o mais rápido possível. Ou seja, entendo que já vai fazer um ano da Conferência e essa 

angústia da Conselheira Ana Lígia também me atinge, é que, se formos esperar a 

perfeição de uma política bem elaborada vamos levar alguns anos discutindo. Porque, na 

prática, é um assunto que está sendo colocado. É a primeira e a primeira tem lá suas 

dificuldades naturais.  

 Eu diria o seguinte: também não podemos simplesmente aprovar sem um 

exame pelo menos regimental. O que estou propondo é exatamente isto. Eu desejaria o 

ótimo. Se não posso ter o ótimo, vamos ao bom. E o bom passa pelo crivo 

necessariamente da Comissão.  

 Falando em prazos, objetivamente, para ser conclusivo, pediria aos 

Conselheiros não componentes da Comissão de Política que em uma semana 

apresentem suas sugestões ao documento que foi apresentado e que a Comissão leve 

mais uma semana para fazer um exame preliminar do documento. Como está previsto no 

nosso programa-trabalho  que foi apresentado inicialmente, exatamente é o primeiro item 

da Comissão de Política de Assistência Social apreciar essa proposta de política e obter 

um parecer extra Conselho para abalizar as discussões dentro do Conselho. 

 Então, vejam, se a Comissão vai receber essas contribuições dentro de 

uma semana, vai consolidá-las e discuti-las, vai submetê-las a um parecer de terceiros, 

acho pouco provável que dentro de uma semana se tenha esse parecer desses terceiros. 

Então, meus amigos, eu coloquei, se possível, a reunião de Belo Horizonte. Porque, 

fazermos uma reunião e aprovar por aprovar, sem ter uma apreciação devida pela 

Comissão, aí ficará ruim. Essa a sua preocupação.  
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 Quero acreditar que todos nós queremos o máximo de qualidade, mas 

também não gostaríamos de encaminhar que discutíssemos exaustivamente ao longo de 

um ano para aprovar uma política, porque ela nunca será definitiva. Nunca. Ela tem 

componentes que são dinâmicos que vão ser ajustados ao longo do processo.  

 Então, proponho aos colegas esse encaminhamento: em uma semana, 

os companheiros não componentes da Comissão de Política por favor encaminhem por 

escrito, de forma mais concisa possível suas preocupações em relação ao documento 

apresentado. A Comissão terá mais uma  semana para consolidar essas preocupações 

aliadas às que vão ser apresentadas pela própria Comissão. E nesse ínterim já vai fazer 

uma negociação com um terceiro, que colocamos aqui pessoas físicas ou jurídicas de 

notório saber na área para fazer um exame dessa proposta já consolidada. Após isso, de 

posse desse parecer, a Comissão emite um relatório, embora o Regimento preveja 

escrito ou oral, peço encarecidamente que as Comissões só encaminhem assuntos para 

o Conselho com pareceres escritos, para que possamos antecipadamente distribuir aos 

Conselheiros - desde a reunião anterior que ouço essa reclamação e quero assumir um 

compromisso de evitar ao máximo que ela persista, no sentido de que os Conselheiros 

recebam confirmadamente, por telefone ou por fax, que receberam o documento objeto 

de análise, para que tragam sua posição já serena, feita com maior reflexão, para a 

reunião do Conselho.  

 Com esse encaminhamento é que vejo pouco provável que na reunião do 

dia 14 ou 15 de agosto já consigamos apreciar esse documento. Pouco provável - não 

estou querendo desanimar. Vamos trabalhar para que aconteça, mas este item  é o mais 

importante, e não preciso dizer, embora seja eu novato aqui do grupo, mas é o item mais 

importante. Dele vão decorrer os demais, embora extremamente importantes.  
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 Esse procedimento mínimo deve ser cumprido, sem o que vamos ficar, 

daqui a pouco: "espera aí, acabamos de aprovar, volta a proposta, vamos refazer, porque 

é o item tal..." Não pode ser assim.  

 Está claro o encaminhamento?  Podemos discuti-lo e votá-lo, para 

avançar?  

 Repetindo rapidamente: em uma semana o Conselheiro não membro da 

Comissão encaminha o seu comentário conciso, em mais uma semana a Comissão 

consolida esse documento recebido e submete tudo, junto com a política, ao exame de 

um terceiro, especialista, e, em seguida, de posse desse parecer, faz o seu parecer, 

porque é  importante que a Comissão faça uma consideração a respeito desse parecer.  

 O Plenário, entendo, deve receber o material examinado pela Comissão, 

seja a proposta que foi encaminhada, seja o parecer que foi elaborado por esse terceiro.  

 De posse disso, entregue antecipadamente ao Conselho, se estiver pelo 

menos uma semana antes, incluímos na pauta,  se não, desaconselharia trazer isso em 

cima da hora, senão vai ser um tal de ler documento na hora da reunião e seguramente 

isso não é produtivo.  

 Podemos aprovar esse encaminhamento? (Pausa.)  

 Muito bem.  

 Agradeço à Dra. Albamaria pela presença da Secretaria, dizendo que a 

Secretaria participa do Conselho e esses passos vão ser encaminhados. Encareço à 

senhora que nesses próximos 15 dias o que houver de contribuição adicional encaminhe 

ao Conselho para que siga esse processo.  

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Muito obrigada, Sr. Presidente e demais Srs. 

Conselheiros, pela oportunidade.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Obrigado.  

 Vamos dar seqüência à pauta  

                                                                       

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Sr. Presidente, tem de ser votado o 

encaminhamento.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Desculpe, perguntei se 

estava tudo bem... 

 Vamos votar o encaminhamento. Quem estiver a favor manifeste-se pela 

condução do mesmo. (Pausa.)  

 Está aprovado.  

 Muito obrigado, Conselheiro, pela lembrança.  

  

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

gostaria de fazer uma abstenção com registro, já que só em abstenção se faz o registro, 

uma declaração de voto. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Fique à vontade.  

 

 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA - Eu quero dizer, em 

primeiro lugar, que concordo com todas as ponderações da Presidente. Acho que em 

nenhum momento discordamos. Mas tenho algumas dúvidas em relação à votação da 

política dessa forma - não o encaminhamento da discussão, mas me parece que nesse 
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formato a pretensão é votar esse documento na reunião de setembro. Em agosto haveria 

a discussão mas em setembro estaríamos votando esse documento.  

 Acho, sinceramente, que este Conselho, tendo a função de aprovar um 

documento de tanta importância, não deveria aprová-lo em dois meses - é um documento 

que levou seis meses para ser elaborado em versão preliminar. Acho que, com todas as 

considerações que foram aqui postas, um ou dois meses a mais, com todos os prejuízos 

que pudessem trazer poderiam contribuir para um aperfeiçoamento desse documento, 

inclusive com um mecanismo de discussão que me parece que aqui foi discutido, de 

relação SAS etc. e que efetivamente não vai ser implementado nesse período, até por 

falta de tempo.  

 Então, tenho dúvidas e por essa razão não votei a favor.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro, quero dizer o 

seguinte: Se o Conselho,  à luz desse procedimento, exame da Comissão, parecer de 

terceiro, chegar à conclusão de que 4 ou 5 de setembro não é ainda a data em que 

estará amadurecido para proceder à votação, se postergará. Não há nenhum prazo... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Aqui não se estabeleceu 

data para a votação; estabeleceu-se uma rotina de trabalho que poderá nos conduzir à 

votação em setembro, ou não, pelo que entendi.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É isso que estou 

esclarecendo. Talvez não me tenha feito esclarecer direito, Conselheiro Paulo. O ideal, 

tendo em vista o enorme atraso, é que votássemos já nesta reunião, inclusive, mas não é 

possível. Então, esse procedimento é para termos clareza de prazos para fazer o exame 
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do documento. Feito isso, se o Conselho se considerar esclarecido, poderemos votar. 

Caso contrário, vamos aprofundar a discussão. Está certo?  

 Fica claro que a data de setembro não é para votar. Temos de votar? 

Não. Não é essa a proposta. É que nos preparemos para, se possível, estarmos prontos 

para votar em setembro. Se não for possível, evidentemente vamos postergar o 

necessário. Não podemos aprovar por aprovar, como ressalvei inicialmente.  

 Bom, felizmente, quarenta minutos antes da hora fechamos a pauta do 

dia, a despeito de não termos começado na hora precisa. Mas, aproveitando o horário e o 

quorum, podemos puxar a pauta do dia 24 à tarde para ganharmos tempo e aproveitar o 

nosso horário.  

 Eu aceitaria sugestões para prosseguirmos. Enquanto isso, vou proceder 

a alguns comunicados.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu sugeriria que deixássemos as 

resoluções aprovadas hoje. Porque ganhamos tempo de amanhã. Se pudesse, talvez, 

falar da reunião ampliada, nós ganharíamos tempo na pauta, antecipando a de amanhã, 

que o pessoal sai mais cedo por causa de horário de avião e tal... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ótima sugestão.  

 Alguma divergência em relação à proposta da Conselheira Marlova? 

(Pausa.)  

 Muito bem.  

 Antes, pediria permissão para anunciar que temos um fax da Conselheira 

Maria José Lima, Mariazinha, que já havia me comunicado antes que não estaria 

presente a esta reunião, porque tinha um compromisso com um curso de fiscalização em 
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gerontologia social na PUC/RS. Ela, além de ter-me falado isso um mês antes, mandou 

um fax confirmando a sua programação.  

 Quero comunicar aos Conselheiros que recebi um documento da 

Academia de Tênis de Brasília - os senhores devem estar lembrados, ela foi objeto 

daquele constrangimento público que redundou numa Comissão de sindicância etc. 

Acabo de receber um documento da Academia nos seguintes termos, dirigido ao Sr. 

Presidente do Conselho:  

 "O Presidente da Academia de Tênis de Brasília, associação, infra-

assinado, com CGC..., sede e foro em Brasília, tendo em vista a deliberação da 

Assembléia Geral Extraordinária de 1º de julho de 1996, vem, respeitosamente, 

comunicar e requerer a V.Exa. que se digne mandar tornar nulo e insubsistente o registro 

da entidade, a partir da presente data, para que surta os devidos e legais efeitos nesse 

egrégio Conselho, deferido que foi conforme o Processo nº ..., através da Resolução 83, 

de 16 de agosto de 1995, com base no art. 8º da Lei nº 1.493, de 1951, e Resolução do 

Conselho nº 34, de 10 de junho de 1994, com base na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993.  

 Outrossim, solicita seja oficiado a Ministério Público Federal, através do 

Procurador da República Dr. José Leovegildo Oliveira Moraes, com endereço sito à SAS 

Quadra 5, Edifício INPS, sala 702, em Brasília, da referida deliberação.  

 Publique-se no "Diário Oficial" da União.  

 Valho-me da oportunidade para apresentar-lhe os protestos da mais 

elevada consideração." 

 Está aí o comunicado, a solicitação e não vejo nenhum inconveniente em 

ser atendido. Será atendido e vamos fazer o encaminhamento por ele solicitado.  
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Agora, que cabe registrar a nossa 

estranheza, cabe. 

 É o primeiro caso em que uma entidade solicita cancelamento de registro. 

Nos meus dois anos de Presidência não tinha visto.  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Registro também o 

recebimento da "Carta de Goiânia" e pediria à Conselheira Fernanda Bornhausen de Sá 

que a lesse para nós.  

 Essa Carta é resultante do Encontro do FONSEAS, no qual esta 

Presidência, acompanhada do Conselheiro Elizeu, representou  o CNAS, além, é óbvio, 

da ilustre Conselheira Fernanda Bornhausen Sá.  

 Por favor, Conselheira.  

 

  FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - "Carta de Goiânia:  

 Os Secretários de Estado de Assistência Social, reunidos em Goiânia nos 

dias 10 e 11 de julho de 1996, no VII FONSEAS, manifestam sua preocupação frente às 

questões relativas à concretização do processo de descentralização da Assistência 

Social, preconizado pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. O FONSEAS, 

conhecedor do seu importante papel neste momento de operacionalização da LOAS, 

confirma seu compromisso de parceiro do Ministério da Previdência e Assistência Social - 

MPAS na condução do processo e neste sentido propõe:  

1 - O respeito à sua posição de interlocutor do MPAS/SAS junto ao Governo dos Estados;  

2 - Que se lute pela obtenção de 5% do orçamento da Seguridade Social para a 

Assistência Social;  

3 - Que se articule politicamente a garantia de percentual orçamentário para a Assistência 

Social em todas as esferas de Governo;  
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4 - Que se procure compatibilizar os per capitas praticados pelos diversos programas 

das diversas áreas de atendimento dos usuários da Assistência Social; 

5 - Que os Estados se empenhem na revisão e adequação de sua legislação, no sentido 

de possibilitar o recebimento dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 

FNAS, nos Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS e o repasse dos mesmos aos 

Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS e entidades assistenciais.  

6 - Que se lute pela garantia de um orçamento compatível com a execução da Política de 

Assistência Social que está sendo proposta; 

7 - Que se priorize a garantia do padrão de qualidade dos serviços de Assistência Social 

conforme previsto na LOAS - art. 4º, inciso III;  

8 - Que se intensifique junto aos representantes políticos dos diversos Estados 

(parlamentares) um trabalho de mudança cultural relativo às práticas clientelistas 

anteriormente praticadas, bem como para que eles atuem no sentido de ampliar o 

orçamento global da área social (FNAS).  

9 - Que se convidem os Deputados e Senadores dos Estados-sede dos Fóruns, 

motivando-os a participarem desses importantes eventos;  

10 - Que se invista na criação e capacitação do quadro de pessoal que atua diretamente 

com o usuário da Assistência Social;  

11 - Que se respeite a LOAS no sentido de que não mais ocorram convênios e repasses 

diretos a entidades e Prefeituras Municipais sem que estes sejam enviados aos FEAS e 

passem pela deliberação dos CEAS;  

12 - Que se convide e garanta a participação do Conselho Nacional de Assistência Social 

- CNAS em todas as reuniões do FONSEAS, para o melhor acompanhamento do 

processo de operacionalização da LOAS em todo o Brasil; 13 - Com relação aos 
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convênios de Ações de Enfrentamento à Pobreza, assinados em junho/96, quando da 

liberação dos seus recursos priorize-se neste ordem:  

 1º os assinados entre o FNAS e FEAS que procurou atender as 

demandas dos Estados, ouvidos preferencialmente os CEAS.  

 2º Os convênios celebrados em função dos PL’s,da suplementação 

orçamentária de 95.  

 3º Os convênios celebrados entre a FNAS e entidades e Prefeituras sem 

as interveniências dos comandos únicos estaduais e os CEAS. 

 Na expectativa de que o Governo Federal, os governos estaduais e os 

governos municipais, bem como os legítimos representantes do povo no Senado, na 

Câmara Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, tomem ciência das 

questões acima expostas e adotem as posturas necessárias à consolidação do processo 

de descentralização de Assistência Social no Brasil, subscrevemo-nos.  

 Goiânia, 11 de julho de 1996." 

 Seguem as assinaturas.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. Obrigado, 

Conselheira.  

 Por sugestão da Conselheira Marlova, há dois itens como antecipação de 

pauta para hoje: aprovação das resoluções e reunião ampliada em Belo Horizonte.  

 Em relação às resoluções, alguma observação dos Srs. Conselheiros? 

(Pausa.) 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu não li, porque só recebi ao meio-dia.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Nesta primeira reunião volto 

a reiterar desculpas aos companheiros, dada a quantidade de assuntos e problemas para 

resolvermos até a última hora, assuntos que decorreram da última reunião, mas 

queremos insistir para que todo e qualquer documento para apreciação do Conselho seja 

encaminhado e entregue com antecedência. O contrário realmente n é uma boa prática, 

porque termina criando dificuldades para encaminhar uma decisão. A idéia é que a 

reunião do Conselho seja a mais enxuta possível mas que esses assuntos sejam 

encaminhados previamente para que os Conselheiros tomem conhecimento 

antecipadamente.  

 Bem, algum conselheiro tem alguma observação a respeito das 

resoluções que foram encaminhadas? (Pausa.) 

 Podemos colocá-las em votação? (Pausa.)  

 Em votação. Por favor, manifeste-se quem estiver a favor. (Pausa.)  

 Alguma abstenção às resoluções? (Pausa.)  

 Voto em contrário? (Pausa.) 

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Nós não recebemos esse calhamaço 

que você perguntou se recebemos. Não foi esse que recebi, não.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi encaminhado, só que 

não recebeu! 

 

  LAIR MOURA SALA MALAVILA -  Então, como não li, me abstenho de 

votar.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Abstenção da Conselheira 

Lair.  

 Estão aprovadas as resoluções com uma abstenção.  

 Aliás, sugeri mudança de nome de "pacote" para "grupo", que achei mais 

razoável. Grupo de resoluções.  

 Segundo item: Reunião Ampliada de Belo Horizonte.  

 As informações preliminares são que todo o processo está organizado, 

tudo absolutamente confirmado até agora, não há nenhum problema maior à vista e já 

esperamos, de antemão, o sucesso também dessa reunião, já que as outras foram 

absolutamente plenas de êxito.  

 Aproveitei a ida ao FONSEAS em Goiânia e fiz um apelo insistente e pedi 

à própria Conselheira Fernanda Sá que também reiterasse, no sentido de que os 

Secretários colaborassem com a reunião participando e enviando os representantes, para 

que a Comissão realmente atingisse o seu objetivo.  

 Conselheira Marlova.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Queria dar informações sobre como 

estamos organizando a reunião, já que eu tinha me comprometido com o Presidente e 

com o Vice e também com o Moroni, de apoiar a organização da Reunião Ampliada. 

Então, tenho conversado com a Márcia Pinheiro, Secretária Municipal de Belo Horizonte, 

com a Maria do Carmo, adjunta, conversei também com o Eduardo Barbosa e a infra-

estrutura que está sendo providenciada em Belo Horizonte é muito boa. Eles estão 

convocando todos os Conselhos Municipais, inclusive já formados para uma reunião no 

dia anterior, para que possam falar durante a Reunião Ampliada do CNAS. Então, em 

termos de público, acredito que seja um sucesso. Depois, fechamos por telefone com a 
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proposta da Patrícia, da Ana Lígia e minha,  a idéia de que fizéssemos já a discussão 

sobre a descentralização. Pensamos que a Fernanda poderia, em nome do FONSEAS, 

fazer essa avaliação, lá, durante a Reunião Ampliada.  

 Fernanda, estou comentando que foi um pouco uma idéia conjunta que 

tivemos, eu, a Ana Lígia, A Patrícia e o Moroni, de que faríamos, durante a Reunião 

Ampliada, uma avaliação do processo de descentralização ouvindo os Estados e 

Municípios.  

 Estou com o Prefeito Lessa coletando dados de todos os Municípios em 

diferentes Estados de como esse processo está avançando e pediríamos que o 

FONSEAS fizesse o mesmo, para que pudéssemos apresentar lá, no dia 15, um pouco 

desse mapa da descentralização. 

 Também, como a SAS  vai estar na Mesa, é um pouco no sentido de 

checar as informações, do que realmente está acontecendo com os convênios, com a 

ação continuada, o que está pago, o que não está pago. Porque o informe das entidades 

é diferente do das Secretarias de Estado, que é diferente do da SAS. Então, a nossa 

idéia é bater isso.  

 Eu sugeriria aos colegas que representam entidades da área, como as 

APAEs, a própria ONEDEF, ou o pessoal das Santas Casas, que também procurem ver 

como é que estão os repasses na área do terceiro setor. Como é que esses repasses 

estão acontecendo, para podermos lá ter um panorama completo. Nesse sentido, vai ser 

a primeira Reunião Ampliada em que vamos promover uma avaliação do sistema. É um 

pouco a idéia da Conferência: que possamos, a cada seis meses, promover uma 

avaliação do que está acontecendo no sistema. Essa vai ser a primeira que o Conselho 

efetivamente vai estar promovendo em conjunto com a sociedade civil e os Conselhos 

Estaduais.  



 

 91 de 334 

 Então, pediria a atenção dos Conselheiros no sentido de colherem dados 

junto às suas entidades nos seus Estados. A nossa idéia, na Reunião Ampliada, é ter um 

mapa do cenário nacional. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação sobre a 

Reunião Ampliada em Belo Horizonte? Alguma preocupação? Alguma sugestão?  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH -  A outra sugestão - 

desculpe, Sr. Presidente - aos Conselheiros é que, se puderem, cheguem na véspera. 

Porque achamos que é muito deselegante nós convidarmos para a reunião... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Nós tínhamos discutido 

na reunião de Comissão. Mudou a programação, nós tínhamos uma proposta, mas 

mudou a programação. Foi isso.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só queria pedir para chegarem na 

véspera, não deixar para chegar no dia, porque nós somos os anfitriões da Reunião. Não 

vamos fazer como fizemos aqui, na outra reunião, que, quando fomos apresentar os 

membros do Conselho, havia três membros apenas e o Presidente fica lá sozinho 

passando vergonha. Então, pediria pontualidade.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É um lembrete 

extremamente importante.  
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - E uma última coisa: a questão logística. 

A Glorinha, que está encarregada das idas e vindas, sugeriu dois hotéis. Estamos 

tentando ver se conseguimos ficar todos os Conselheiros naquele mesmo Hotel Del Rey. 

Pedi para o pessoal optar na reserva por esse.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sr. Presidente, tanto na 

Reunião Ampliada, como no Seminário, há as mesas já muito bem colocadas... Mas 

como vão ser essas mesas? Vão ser palestras, enfim, como vai ser organizado? Nós 

fomos descobrir de manhã, na Comissão, mas era com a proposta antiga. Aí tínhamos 

uma proposta, mas como é uma nova, gostaria de saber como vai ficar. Ou se vai ser 

definido isso só em Belo Horizonte. Eu achava que deveria ser definido hoje, aqui, para 

que as pessoas que fossem participar - se for alguém do Conselho     participar - se 

preparasse para isso.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Você se refere ao painel...? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tanto na questão do 

painel... Por exemplo, "A cidadania da pessoa portadora de deficiência" - 9 horas a 

palestra. Quem vai fazer a palestra, quem vai dirigir a Mesa etc.?  

 Segundo painel: "Política Nacional de Integração" - quem vai fazer, quem 

vai dirigir a Mesa?  

 E a Reunião Ampliada, a mesma coisa.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Uma primeira preocupação 

é não nominar  a priori   quem é do Conselho para evitar o constrangimento, que é muito 
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comum, de colocar no papel, de repente não está lá por qualquer motivo. Então, na hora 

se faria a composição e evidentemente o Conselho estaria presente.  

 Em relação ao painel, há uma pessoa designada.  

 Dra. Marlova, por favor.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - O que nós imaginamos... Não sei se a 

Dany ia ajudar, que ela é também da coordenação de políticas sociais, mas o que 

falamos é que esses painéis sobre pessoas portadoras de deficiências  foram distribuídos 

entre a CORDE, a Ana Maria, a responsabilidade de quem são essas Mesas. As pessoas 

já estão convidadas, só não estão colocadas aqui. Mas está todo mundo confirmado. Isso 

está certo. 

 Em relação à Reunião do dia 15 de agosto, os convidados da SAS nós 

acordamos que seriam a Secretária Lúcia Vânia e o Daniel. 

 Foi isso, Andréa, sobre o financiamento da assistência social? Reunião 

do dia 15. Nós combinamos que seriam convidados a Lúcia Vânia, Secretária, e o Daniel 

- não o Maranhão, que é Conselheiro; achamos que deveria ser a titular da Secretaria, e 

o Daniel, que é do Fundo. 

 No CNAS a representação não ficou claro para mim se vai ser o 

Presidente ou se vai ser a Comissão de Financiamento. Isso é uma coisa que teríamos 

de definir. 

 Nos Estados seria a Fernanda. Nos Municípios, eu ou o Prefeito Lessa - 

ou os dois, vai depender da disponibilidade dele de vir ou não. E nas ONGs seria o 

Vando. Isso que pensamos.  

 A única coisa que não está clara é se no CNAS seria o Presidente ou se 

seria alguém da Comissão de Financiamento. Eu sugeri ao Moroni que o Presidente do 
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CNAS deveria presidir essa Mesa e deveria ter alguém da Comissão de Financiamento 

representando o Conselho. Como é uma Mesa que certamente vai ter polêmica, acho que 

a figura do Presidente para presidir a Mesa e coordenar o trabalho  é importante.  

 Sugeriria, Sr. Presidente, que adotássemos a mesma sistemática que 

adotamos nas demais Reuniões Ampliadas: sempre temos um ou dois Conselheiros na 

Mesa, que secretariam a reunião e ajudam o Presidente.  

 Não sei se os Conselheiros entendem se é hora de fazer essa 

distribuição aqui, ou se querem fazer isso depois... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos fazer aqui.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Então, só queria checar com a Andréa 

se o convite à Lúcia Vânia e ao Daniel está feito. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu pedi à Secretaria porque 

eu considerei a nominação não muito apropriada. Como a responsabilidade é da 

Secretaria, o ideal é que vá a Secretária. Teremos de fazer um contato pessoal no 

sentido de reforçar o convite... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - O meu medo, Sr. Presidente, é que a 

Secretaria se valha do artifício  de que se vem valendo: manda um Conselheiro, o 

Maranhão ou a Joana. Aí fica furada a Mesa. Não adianta. Se for o Maranhão ou a 

Joana, e já aconteceu em outras reuniões ampliadas, nós ficamos no toma-lá-dá-cá, 

porque disse, porque não disse, porque o Conselheiro, porque o Conselho... E eu reforcei 

muito isso, e a Patrícia também. Nessa Mesa é importantíssimo que, se a Lúcia Vânia 
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não for, vá o Kafuri, ou alguém que ela designe que não seja o Maranhão ou a Joana. 

Porque é uma Mesa para discutir o financiamento e o projeto de descentralização. Se não 

tivermos alguém com poder decisório que represente e fale institucionalmente em nome 

da Secretaria, não adianta ter Mesa. Porque aí é como reproduzir uma reunião do 

Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Embora, Conselheira 

Marlova, haja a dubiedade, vamos dizer, funcional tem essa implicação. Ou seja, o fato 

de o representante da Secretaria também ser Conselheiro. Mas, claro, entendo que o 

ideal é uma pessoa fora do Conselho, para não ficar, como você disse, a vinculação de 

que é o Conselheiro que está falando de novo. Mas, se em último caso a Secretaria 

entender que o Conselheiro naquele momento vai falar pela Secretaria, a despeito da sua 

ponderação, com a qual concordo, não vamos poder fazer muita coisa, porque tem a 

função de pertencer à Secretaria. Mas vejam, mandei ofício não designando nomes, até 

para evitar uma sugestão, eu diria, pouco delicada, mas estou encarecendo, mandei 

ofício pedindo que a Secretaria se faça representar no encontro, que é fundamental, e 

pessoalmente, digo: "olha, o ideal é que, dado o perfil do encontro, que vá, além da 

própria Secretária, o gestor do Fundo, a pessoa que está lidando com a movimentação... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Aí, o Daniel é vital.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima, a sua 

sugestão.  
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Bem, a minha sugestão 

é a seguinte: com relação ao Seminário, já que existem Mesas etc., e já há palestrantes 

convidados e tudo o mais, só acrescentaria que não ficou claro para mim, no folder que 

me foi enviado - já vi que houve modificações - se a FEBIEX está integrada também no 

processo. Se não estiver, que a integrem, sem esquecer que a CBIEX é Conselheira 

também deste Colegiado.  

 

 DANY - Eu fiz um contato com a Conselheira Maria José pedindo a ela 

que, dada a deliberação do Conselho sobre o tema, enviasse os convites às entidades 

que seriam convidadas pela Conselheira em nome da FEBIEX. Já foi mandada essa 

relação e já foram enviados os convites. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA -  - Para participar da 

Mesa, de tudo? Porque a FEBIEX tem representante Conselheira e é também ligada ao 

setor. 

 Principalmente as entidades ligadas às pessoas portadoras de 

deficiências acho que devem ser, todas elas, que fazem parte deste Conselho, 

convidadas. Vi todas, menos a FEBIEX. Essa é a minha preocupação, diante dos dois 

folders, onde não está explicado. Continuo com a preocupação, mesmo com a sua 

explicação. Quero saber se ela está envolvida no processo tanto quanto as outras. Se 

não estiver, que procurem envolvê-la.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho que podemos evitar 

esse constrangimento.  
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  ANA MARIA LIMA BARBOSA - Nas Mesas - não estou com o fax aqui, 

ficou no Hotel - vai haver uma distribuição. Não lembro se incluímos, até porque várias 

vão ficar fora. Não é só a FEBIEX, mas outras vão ficar fora. A FEBIEX pode se defender 

por ter vaga aqui no Conselho, agora, várias outras estão fora também. Tudo bem, que a 

FEBIEX tem representação no Conselho, não tenho nenhuma dúvida. Convidado está 

todo mundo, mas nas Mesas... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que a Fátima está observando - 

tenho um fax na minha frente e já havia falado isso para o Moroni - é que as grandes 

entidades, inclusive as que têm assento no Conselho, como a ONEDEF e as APAEs 

estão na Mesa. A Pestallozzi está na Mesa, as ONEDEFs, as APAEs e a própria CORDE 

e a FEBIEX ficou de fora. Então, acho que, por uma questão até de elegância e 

delicadeza com a FEBIEX, que é da nossa Conselheira, nós deveríamos convidar ou para 

coordenar uma Mesa, ou para participar, e eu sugeriria ao Presidente o seguinte: a 

FEBIEX é uma entidade suplente, então, pelo nosso Regimento Interno, não temos de 

arcar com os custos da passagem da FEBIEX para Belo Horizonte, mas eu sugiro que 

nesse caso a Conselheira Maria José seja convidada e o Conselho arque com os custos, 

porque é um tema que diz respeito diretamente - a mesma coisa com as APAEs - às 

APAEs e à FEBIEX e não teria sentido as alijarmos desse evento. Sabemos que muitas 

vezes as entidades não conseguem arcar com o custo... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em relação à FEBIEX, já fiz 

a autorização exatamente em função do seu Seminário sobre esse assunto e houve a 

solicitação. Então, já autorizei que o Conselho financiasse. 

 Em relação às APAEs não houve solicitação.  
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Parece-me que as 

APAEs já vão por conta... 

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - É que a Mariazinha não vai. Então as 

APAEs já estão automaticamente... 

   

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aí precisa ver a da 

Deusina também.  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas a Deusina não vai pelo CORDE?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É preciso perguntar a ela 

e resolver. O problema da FEBIEX é porque ficou bastante marcante porque todas as 

outras estavam e quero registrar que o problema já está resolvido.  

 Como segundo ponto, gostaria que o Presidente ouvisse, que ele está 

envolvido diretamente.  

 É o seguinte: é com relação à questão da Mesa da Reunião Ampliada. 

Acho que quem deve dirigir os trabalhos é o Presidente e o Elizeu deve participar como 

representante da Comissão de Financiamento. E até o seguinte: uma das questões que o 

pessoal tem levantado é que as Mesas falam muito naquela avaliação que foi feita pelos 

participantes - fui ler mais aprofundadamente depois da reunião e estava ali muito claro 

que o pessoal acha que a Mesa fala muito etc. Então, já que vão estar o Elizeu, a 

Marlova, o Vando etc., que essas pessoas se encarregassem, na medida do possível, de 

assessorar o Presidente para que não ficasse uma Mesa omissa, todo mundo falando 
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etc. É evidente que isso não quer dizer que os Conselheiros não devam falar. Acho que 

deve ser limitado o tempo para todo mundo, inclusive para os Conselheiros.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Claro.  

 Só lembrar à distinta Conselheira Fátima que o Presidente está atento a 

todos os Conselheiros, só que em alguns momentos ele precisa ser assessorado até para 

ajudar na decisão do encaminhamento. 

 Estarei sempre atento e ouvindo a todos.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só brinquei...! 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não; tudo aqui é fraternal. 

 Vem exatamente a assessoria no sentido de dizer que, dada essa 

preocupação muito legítima, como sempre, da querida Conselheira Fátima, se não seria 

então mais razoável agora definirmos nomes em relação à apresentação do Seminário, 

para evitar algum tipo de problema. 

 O que aconteceu? A Comissão fez uma sugestão em relação ao primeiro 

dia, a questão do deficiente. Eu entendi, e conversei com alguns Conselheiros, que 

estava muito segmentado, especialmente em relação ao segundo tema - o primeiro, nem 

tanto - e de repente se iria ter duas ou três apresentações que seriam repetitivas e ficaria 

uma coisa superconfusa na minha pequena experiência em condução de encontros 

desse tipo. Então, sugeri agregar um tema onde, em princípio, não haveria uma 

apresentação maior, e o próprio Conselho, para mostrar que está integrado, teria o 

mesmo tempo que os demais. Quer dizer, o tema é este e cada um dá a sua posição. 

Discuti esse assunto com alguns colegas Conselheiros, inclusive da Comissão, que 
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acharam interessante e produtiva a idéia e até de repente sobrou tempo na agenda, o 

que felizmente começou a acontecer, o que é muito bom. 

 Então, vejam, face à definição do tema, cada um teria 15 a 20 minutos 

para fazer a apresentação, em seguida,abre-se o debate e fecha-se a manhã com esse 

encaminhamento. No início da tarde, o Secretário, ou um Conselheiro, ou qualquer 

pessoa designada faz um resumo dos temas que foram objeto de maior atenção na parte 

da manhã, críticas, sugestões e encaminhamento e estaríamos com esse assunto 

resolvido de forma bem... Se não iria acontecer o seguinte: levanta-se uma questão, 

"não, isso vai ser assunto de tema da tarde..." "Não, mas eu vou viajar..."e aí começa a 

esvaziar. Quando chegar a tarde, seguramente muita gente estaria fora porque o tema já 

foi abordado.  

 Com essa rearrumação estou tentando objetivar a discussão.  

 Muito bem, vamos definir nomes?  

 

  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que se acatarmos a sugestão da 

Fátima não precisamos definir nomes. Ficaria na Mesa do coordenando, dirigindo a 

Mesa,   nós, a Fernanda, eu e o Vando, e alguém da Comissão de Financiamento, que 

seria o Elizeu. É isso. E depois eu sugiro que fique o Moroni secretariando. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma objeção a essa 

sugestão? (Pausa.)  

 Então, está fechado.  

 Encerramos o assunto Reunião Ampliada.  

 Alguém tem mais alguma observação? (Pausa.)  
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 A pergunta oportuna, feita pela Daniele é se todos estão de posse desses 

dois últimos folders  que são a última versão... 

 É lembrado pelo Vice-Presidente que essa última versão revoga as 

anteriores.  

 Essa, então, em relação ao dia 15, é como acabei de explicar: optou-se 

por um tema bem mais amplo para permitir que cada um coloque os seus pontos e, a 

partir daí, para que haja o debate e, em seguida, já no início da tarde, e depois a 

discussão de outros assuntos, até para aproveitar a Reunião Ampliada. Reapresentar um 

tema, abrir debate de novo, isso leva um tempo enorme.   

 Então, cada um dos segmentos representados fará o seu enfoque do 

tema na parte da manhã, a partir daí se abre o debate, no início da tarde se faz um 

resumo desses pontos levantados, são feitos os encaminhamentos, a discussão de 

outras temáticas, avaliação, sugestão e encerramento.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Como discussão de 

outras temáticas?  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Temas gerais. Por exemplo, 

de repente, um Conselheiro está lá aflito com um problema tipo benefícios eventuais, 

prestação continuada... Quer dizer, questões gerais. O objetivo aí é aproveitar a Reunião 

Ampliada para não discutir só um tema, que é muito provável que haja preocupações em 

relação a aspectos que, por não serem objeto da Reunião, não poderiam ser abordadas. 

Daí a idéia de abrir um canal para o que mais está atordoando os colegas dos Estados, 

Municípios etc. e tal para dar maior sentido à Reunião Ampliada.  

 Muito bem, podemos encerrar por hoje?  
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  MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria propor um voto de louvor ao 

Presidente pela condução da reunião... 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu estenderia o voto ao 

Conselho, só pedindo que os Conselheiros, pela manhã, por favor, cheguem às 9 horas. 

É gostoso ter uma reunião com todo mundo alegre, sem cansaço e tal. Isso é muito bom. 

E amanhã, além disso, teremos uma convidada pela manhã, e à tarde teremos 

convidados especiais e é importante que sejamos razoável na atenção a eles.   

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Eu não vi aqui os informes gerais dos 

Conselheiros, mas acho que vai ser incluído, porque tenho o informe de uma reunião de 

que participei.  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, evidente. Amanhã à 

tarde estamos com a tarde bastante livre para inclusive incluirmos outros temas.  

 Muito obrigado mais uma vez e até amanhã, as 9 horas, por gentileza.  

 Está encerrada a reunião. 
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

23 e 24/07/1996  
 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Convido os Conselheiros a 

tomarem assento à Mesa.  Convido também as professoras Aldaíza e Vera a tomarem 

assento à Mesa. 

 Dando início aos trabalhos da manhã, pergunto aos Conselheiros se têm 

alguma alteração de pauta para a parte da manhã.  (Pausa.) 

 Em não tendo e acatando a sugestão da Conselheira Ana Lígia, vou ler 

agora o resumo das decisões tomadas na reunião de ontem à tarde. 

 A primeira, é claro, a aprovação da Ata, com as ressalvas que foram 

registradas. 

 Também e apresentou a proposta de trabalho da gestão 96/97, sobre a 

qual foram feitas algumas considerações. 

 O item mais significativo foi em relação à apresentação da Proposta de 

Política Nacional de Assistência Social.  Ficou acertado que o assunto seria encaminhado 

à Comissão de Política, que teria o prazo de uma semana para examinar a proposta, 

preliminarmente.  Durante essa semana, os Conselheiros não componentes da Comissão 

de Política apresentariam, por escrito, as suas sugestões para serem consideradas pela 
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Comissão.  Essas sugestões seriam consolidadas pela Secretaria-Executiva, para que a 

Comissão de Política pudesse, então, ter um parecer e encaminhar essas considerações 

a um especialista  - a um terceiro, especialista -, pessoa física ou jurídica, e ainda no 

prazo de 15 dias, que ontem foi solicitado à Secretaria da Assistência, esta 

encaminhasse eventual alteração à proposta apresentada. Tudo isso reunido, a 

Comissão daria um parecer conclusivo, também por escrito, encaminhado  com 

antecedência aos Conselheiros para que o assunto fosse objeto de discussão em reunião 

plenária. 

 Foram estes os pontos aprovados. 

 Aprovamos também, em relação à reunião ampliada, o esquema da 

composição das mesas durante o Seminário.  Ficou combinado o seguinte:  em primeiro 

lugar, a solicitação de que os Conselheiros chegassem no dia 13 a Belo Horizonte, 

véspera do Seminário e da Reunião Ampliada;  segundo, a inclusão da FEBIEx na mesa 

de reunião.  A  Mesa teria a seguinte composição:  Presidente, como Coordenador;  Vice-

Presidente, Vandevaldo Nogueira,  Conselheira Marlova ou o Conselheiro Ronaldo Lessa,  

Conselheira Fernanda Bornhausen,  Conselheiro Elizeu Calsing e secretariada pelo 

Secretário José Antônio Moroni.   

 Foi isso que decidimos, além de termos aprovado também os Grupos de 

Resoluções 10, 11 e 12. 

 Espero, assim, ter atendido a uma reivindicação da Conselheira Ana 

Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Muito obrigada. 
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 Presidente, em nome de alguns Conselheiros, eu queria fazer uma 

inclusão na pauta.  Se não der tempo para ser agora pela manhã, poderá ser incluída na 

parte da tarde. 

 Estamos pedindo a inclusão na pauta do benefício de prestação 

continuada, apenas para discutir algumas questões de encaminhamento, não seria uma 

discussão longa. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está incluído. 

 A pauta prevê, como primeiro item a ser tratado, na parte da manhã, a 

apresentação, pela Profª. Aldaíza Sposati, do que eu chamaria de Projeto OBSAS.  Ela já 

acrescentou que falará também a respeito do Cadastro.  Trouxe com ela a Profª. Vera.   

 Inicialmente, gostaríamos de agradecer, em nome do Conselho, a 

atenção das duas ilustres professoras em vir ao Conselho expor um projeto que se 

considera da mais alta importância.  

 A intenção de que o Conselho as ouça, professoras, é para que 

tenhamos uma noção mais ampla da dimensão desse projeto, até para saber até que 

ponto o Conselho pode colaborar na sua implementação, já que os interesses são 

comuns. 

 Por favor, fiquem à vontade para começar a exposição. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Meu bom-dia a todos os Conselheiros e nosso 

agradecimento por nos darem essa possibilidade de estar aqui apresentando essas duas 

propostas. 

 De início, eu vou, rapidamente, colocar a questão do Cadastro, inclusive 

porque penso que esse documento chegou às mãos de todos, porque durante a 
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Conferência Nacional chegamos a reproduzir cópias desse projeto, da instalação de um 

sistema único de cadastro. 

 Em termos nacionais e mesmo, podemos dizer, em termos estaduais ou 

municipais, continuamos sem a condição de dizer quantas são as organizações de uma 

cidade, de um Estado ou do País que tratam de Assistência Social.  E até mesmo dizer 

qual a abrangência das organizações de Assistência Social, até porque  - e isso já 

tivemos ocasião de dizer - o próprio CNAS vem, da tradição do CNSS, abarcando 

organizações que não são necessariamente de assistência social.  Isso fica complexo 

para nós também dizermos o que é, quais são as organizações de Assistência Social. 

 Somado a isso, também não temos uma padronização de nomenclatura.  

Isso ficou muito patente quando tivemos oportunidade de participar da elaboração da 

LOAS e dizer quais são os serviços de assistência social, digamos,  públicos estatais ou 

públicos não-lucrativos, porque a grande característica dessa área é o público não-

lucrativo, através dos convênios.  Então, quais são os serviços e qual a sua 

denominação?  Vamos continuar chamando asilo, orfanato, abrigo, albergue?  Enfim, 

existe uma nomenclatura  - e citei aqui só alguns serviços, sendo que em alguns, até por 

força do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma certa  resistência em 

continuarmos a discutir nomenclaturas que apóiem propostas de institucionalização.  

Todavia, elas existem e muitas conveniadas. 

 Temos inclusive uma questão a pôr em discussão:  qual a nomenclatura?  

 Eu dizia que o primeiro ponto seria saber o que é assistência social;  em 

segundo lugar, qual a nomenclatura, e em terceiro lugar, a questão da unidade dos 

sistemas de cadastro.  Nós não temos absolutamente, numa cidade, no Estado ou em 

termos nacionais, uma unidade do sistema de cadastro, como eu dizia no início, pela qual 

possamos dizer quantas são as organizações. 
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 O que entendemos é que até para podermos construir uma proposta de 

cadastro único nacional informatizado, partimos de um primeiro passo, que foi identificar 

qual era o universo da assistência social, no caso, na cidade de São Paulo. 

 Eu queria dizer aos senhores que, para poder ter uma primeira listagem, 

tivemos que consultar 14 cadastros, inclusive o do próprio CNAS, quando detectamos  - 

talvez seja a sistemática de registro do CNAS, mas mencionamos para mostrar a 

dificuldade existente -  que algumas organizações da cidade de São Paulo, constam, aqui 

no informe do CNAS, como situadas na Rua Principal, sem número.   

 Se isso pode ser uma forma de registrar uma informação, para efeito de 

código, quero dizer que na hora prática, quando se vai compatibilizar esse dado, não se 

sabe se aquilo é, por exemplo, uma entidade fantasma.  Por exemplo, nós descobrimos, 

em São Paulo, que na Rua Principal, sem número, existe uma Associação Pró-Hospital 

do Seringueiro.  Isso fica altamente incompatível com a realidade da cidade de São 

Paulo.  Isso nos alertou para o fato de que a compatibilização do cadastro, a partir da 

instância municipal, é fundamental, porque é no Município que de fato se tem a 

proximidade da realidade, para poder identificar se se está lidando com organizações de 

fato atuantes ou organizações  - permitam-me dizer - somente de fachada. 

 Então, percorremos esses 14 cadastros e avaliamos a qualidade dos 

mesmos.  O que quer dizer isso?  Que tipo de informações eram cadastradas.  Com isso, 

detectamos, evidentemente, que a Informática não chegou à Assistência Social.  Então, 

tivemos que redigitar nomes, endereços, para poder compatibilizar.  E isso nos permitiu, 

inclusive, identificar organizações que tinham mais aceitação, digamos, porque elas 

apareciam em vários cadastros.  Então, isso nos permitiu também fazer uma certa 

verificação, a partir das organizações que surgiam nos vários cadastros. 
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 Todo esse processo, que foi longo, nos exigiu, por exemplo, que 

agrupássemos as organizações em três grandes setores.  Um seria de serviços 

propriamente, onde incluímos abrigos, albergues, amparos, asilos, casas, creches, 

restaurantes, serviços.  O outro, que denominamos de atendimento, apoio, assessoria, 

que realmente não seriam serviços de prestação direta, mas serviços de apoio 

propriamente.  Um terceiro, seria o grupo daquelas organizações fundamentalmente de 

luta, de defesa por direitos.  Então, teríamos aí luta por moradia, luta em termos de 

desenvolvimento social etc.  Nós agrupamos nessas três áreas  - evidentemente, que 

sem estarmos com a clareza de que isso responderia por tudo. 

 Mas ainda detectamos o seguinte:  que temos organizações de 

solidariedade, do tipo Ação Comunitária Promocional, e em geral uma parte delas ou 

ligadas a organizações religiosas  - adventista, cristã, evangélica -, ou algumas, por 

exemplo, de acordo com a finalidade.  Então, uma ação promocional beneficente ou por 

tipo de clientela  - feminina, infantil - ou territorial - internacional, nacional, estadual, 

municipal.   

 O que  eu quero dizer é que sobre essas organizações também não 

temos padronizada uma nomenclatura, no campo da política de assistência social. 

 Além disso, os coletivos de organizações de assistência social - 

federação, confederação, movimentos - também são um campo para se pensar. 

 Em quarto lugar, identificamos vários templos, digamos assim, sejam 

católicos ou espíritas, que prestam serviços de assistência social dentro do próprio 

templo.  Então, colocamos isso, até para poder ser codificado, porque alguns deles 

recebem convênios. 

 Isso tudo nos permitiu trabalhar os cadastros, qualificar os cadastros e 

descobrir, ainda somente pelos cadastros, o volume de organizações de assistência 
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social na cidade de São Paulo, que chega, no caso, a 3.657 organizações, dentro dessas 

nomenclaturas que aqui apresentamos.  Volto a insistir:  essas organizações, somente 

pelas listagens. 

 A partir disso que localizamos, essas organizações foram distritalizadas, 

territorializadas.  Por quê?  Porque nós entendemos que além da questão da 

nomenclatura e da identificação, precisamos criar no campo da assistência social a 

concepção de rede  - não existe a concepção de rede, as organizações operam 

individualmente.   Para estabelecer uma política pública, se precisamos saber, de um 

lado, qual é a demanda, de outro também precisamos saber o que existe de serviço 

instalado territorialmente e a demanda territorialmente.   

 É evidente que estamos tratando da cidade de São Paulo, uma cidade de 

10 milhões de habitantes, em que a questão territorial é fundamental.  Mas acho que o 

caso não se aplica somente a São Paulo, porque para a idéia de rede, para termos o 

cruzamento com demanda, exige essa territorialidade. 

 Então, já chegamos a isso.  Já publicamos, pelo Núcleo  - infelizmente, 

no caminho eu me dei conta de que não trouxe uma publicação, vou mandar para todos 

os senhores -, o Catálogo Distritalizado de todas essas 3.600 organizações da cidade de 

São Paulo. 

 E agora estamos com dois passos para ser encaminhados.  Um passo é 

a aplicação de um survey, portanto de um estudo, de um levantamento dessas 3.600 

organizações, através de um questionário que também já está pronto.  Esse questionário 

não é meramente de caracterização jurídico-contábil.  Por quê?  E aí eu queria chamar a 

atenção dos senhores.  É que muitas das preocupações que têm envolvido esses 

cadastros no campo da assistência social, como é uma área que termina por afirmar o 

caráter filantrópico ou não-lucrativo das organizações, via de regra esses cadastros são 
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centrados em colher informações de natureza jurídico-financeira-contábil e não 

propriamente dos serviços prestados, a qualidade dos serviços prestados.  Então, se 

quisermos, por exemplo, avaliar que serviço presta essa rede, com que qualidade, com 

que volume de recursos, especializados ou não, não sabemos dizer.  Talvez se diga que 

tem balanço, se não tem balanço, se tem personalidade jurídica, se não tem, se tem 

convênio ou não tem, mas do ponto de vista de uma política pública não temos, nesses 

cadastros, a qualificação da prática. 

 Detectando essa questão, esse questionário, seguindo a metodologia que 

desenvolvemos em São Paulo, isto é, do mapa da exclusão/inclusão social, construímos, 

a partir de 4 campos  - desenvolvimento humano, autonomia, qualidade de vida e 

eqüidade -, o que estamos chamamos de indicadores de assistencialismo e de cidadania 

dentro da prática dessas organizações.  Por que isso?  Porque se a nossa busca é 

construir uma política pública, a grande pergunta é a seguinte:  quais as práticas dessas 

organizações que vão no caminho de assegurar direito, ou quais as práticas dessas 

organizações que são reiteradoras da benemerência. 

 É evidente que com isso não se está policiando aquelas organizações 

que desejam ter a prática da benemerência, mas salientando que se nós estamos 

tratando da construção de uma política pública, as parcerias Estado/sociedade civil 

devem se dar com aquelas organizações que têm o traço garantidor da política pública e 

afiançador do direito.  Mas aí perguntamos:  o que é ter prática de cidadania e direito 

social, no campo da assistência social, nas organizações?  Então, temos de encontrar 

essa resposta bastante claramente. 

 Assim, montamos o questionário para a colheita desse tipo de coisa.  É 

um questionário longo, de 56 questões.  Avaliamos vários modelos de questionários, o 

questionário já foi submetido a experts na construção de questionários.  Com isso, já 
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temos, para aplicação desse questionário e construção desses índices, algumas 

parcerias.  Por exemplo:  a Cáritas de São Paulo deverá aplicá-lo nas organizações 

católicas.  E estamos buscando parcerias porque só a aplicação desse questionário fica 

em cerca de 30 mil reais, e não obtivemos esse financiamento.  Estamos calculando 7 

reais para essa aplicação. 

 A UNICEF já se interessou por esse projeto e se propôs a financiar a 

tabulação dos dados, portanto, a construção final dos indicadores e a publicação.  Como 

nós já preparamos toda a parte anterior, estamos agora na busca da aplicação de 

recursos para aplicar os questionários e aí conseguirmos poder traçar esses elementos. 

 Quero dizer, também, que duas cidades ainda em São Paulo  - Santos e 

São José dos Campos -,  conhecendo o projeto, fizeram uma parceria com o Núcleo e já 

estão aplicando esse questionário. 

 Mais ainda, o ISER, através de Leilah Landim, que tem uma relação 

direta com a Secretaria Nacional da Assistência Social, conseguiu - não sei qual o termo, 

se contratou ou conveniou - aplicar um estudo similar a este no Rio de Janeiro.  Então, 

Leilah Landim, que coordena isso, está, no caso, fazendo a aplicação desse questionário, 

para que possamos ir ampliando, para que os resultados possam ser compatibilizados e 

cobrindo maior território.  Pelo estudo inicial, cidadania e filantropia, que fizemos, o 

grande volume das organizações está localizada no Rio de Janeiro e São Paulo.  Se 

cobrirmos essas duas cidades, seguramente teremos dados para dar muita consistência 

à construção desses indicadores. 

 Concluindo a questão do cadastro, ele ainda nos levou a uma indicação:  

a fazer uma proposta do que seria uma ficha padrão para compor um cadastro único 

nacional da Assistência Social. 
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 O que nós detectamos foi o seguinte:  para montar esse sistema, 

precisamos de uma fonte primária inicial de controle.  O que descobrimos é que a fonte 

primária é o CGC.  Nenhuma organização poderá dar outros passos antes de ter o CGC.  

Portanto - e este já é um apelo nosso -, se conseguíssemos uma aliança entre o CNAS e 

o CGC, uma forma de operar conjuntamente, seguramente (não sei como é o 

funcionamento da atribuição dos números do CGC, esta é uma questão que ainda 

estamos buscando) poderíamos ter a primeira informação. 

 E diríamos mais:  entendemos que a ficha única a nível nacional deveria 

ser bastante sintética, e através de um sistema de informação interligado haveria a 

colheita de informes municipais mais detalhados   - pensamos ser o cadastro  

municipalizado, embora informatizado e de conexão nacional e estadual.  Aí a 

complementação desses dados, do ponto de vista municipal, seria ampliada, com acesso 

às várias organizações, sobre esses dados das organizações de assistência social. 

 No que se refere ao sistema de cadastro único, o nosso empenho em 

apresentá-lo aos senhores é, de um lado, para sensibilizar sobre a necessidade efetiva 

de termos um cadastro único de assistência social no País, de termos uma nomenclatura 

padronizada no País, de podermos criar realmente indicadores de avaliação da rede, 

para que possamos ir criando as bases para uma política pública.  E oferecer essa 

possibilidade, no caso da cidade de São Paulo  - até agora, com essa possível parceria 

da UNICEF e, se fosse possível, uma complementação de recursos para aplicarmos esse 

survey em espaço menor de tempo - de contribuir com elementos para uma política 

nacional de qualificação da rede de assistência social. 

 Basicamente, é este o projeto de cadastro. 

 Infelizmente, não sei o que aconteceu,  o Sedex impediu a chegada dele 

até vocês.  Vou deixar aqui uma via.  É claro que ele está fundamentalmente referindo a 
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uma descrição de todo o processo na cidade de São Paulo.  No começo é que tem 

basicamente o projeto, nas seis folhas iniciais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito obrigado, Professora. 

 Seria razoável fazer uma pequena rodada de discussão, para 

compreender alguns aspectos.  Em seguida, passaríamos ao outro projeto. 

 Eu me permitiria fazer a primeira indagação. 

 Tendo uma boa vivência com questão de cadastros, pergunto  - 

infelizmente, o Sedex não colaborou conosco, para ter acesso a um maior detalhamento - 

o que está previsto em termos de atualização.  Pergunto isso porque sabemos que, em 

matéria de cadastro, mais importante do que fazê-lo é ter sua atualização, sem o que, em 

pouco tempo, ele fica desatualizado e, portanto, quase que inutilizado em alguns casos.  

Há uma previsão no sentido de atualizar esse cadastro? 

 

 ADAÍZA SPOSATI - Acho que do ponto de vista do sistema, o que 

entendemos foi o seguinte:  do ponto de vista nacional, há uma importância básica de 

primeiro sabermos quantas são as organizações, qual a sua natureza, isto é, elas se 

destinam a que segmento da sociedade, e onde elas estão. 

 Dentro disso, o informe do CGC mais o registro nas prefeituras para o 

funcionamento da organização são duas fontes de atualização.  Só que ambas as fontes, 

para serem de atualização, penso que teríamos de ter uma espécie de protocolos, ou 

algo similar, entre os Conselhos Municipais ou Conselho Nacional  - no caso do CGC, o 

Conselho Nacional e o Ministério da Fazenda -  para poder esse sistema fluir. 

 Então, do ponto de vista da instalação de um serviço, da existência, essa 

seria uma fonte de atualização. 
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 Do ponto de vista programático, daquilo que se está fazendo, acho que aí 

precisamos realmente verificar como as nossas programações de convênios, de 

subvenções, de doações seriam realmente fonte de manutenção atualizada de cadastro.  

Isso quebraria, também, a idéia de atuar pontualmente com as organizações os 

processos de subvenção e concessão, onde cada pedido é um pedido em si, 

desvinculado da rede.  Não se tem a fotografia da rede sobre se aquela subvenção 

contribuirá para aquela demanda.  Nós não temos essa referência.  Então, os pedidos, as 

solicitações, a nível municipal, estadual e nacional, são examinadas isoladamente e em 

função da documentação  - volto a insistir - e não da demanda e do resultado. 

 Isso exigiria essa alteração e permitira, no caso, a atualização, porque 

esses pedidos sempre vão trazer elementos, desde que não sejam processos isolados, 

mas num sistema de revitalização.  Isso, de pronto.  Agora, é evidente que outros 

programas específicos podem ser desenvolvidos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma pergunta.  Quanto 

à atualização via CGC, o Conselho poderá perfeitamente, como parceiro desse processo, 

interceder junto à Receita, até porque o Ministério da Previdência já tem um amplo 

convênio para abastecimento do Cadastro Nacional de Informações Sociais, projeto do 

qual eu fui o primeiro coordenador.  Então, temos uma relação muito estreita com a 

Receita Federal e mensalmente trocamos fitas  - a Previdência hoje dispõe do melhor 

cadastro nacional, porque ele é resultado de um cruzamento do CGC com o nosso 

cadastro especial, com o cadastro da RAIS, da 4.923, do Fundo de Garantia.  Então, já 

há um trabalho que vimos fazendo desde 1987, e apesar de muito demorado já está 

resultando muito objetivamente, porque ele é fruto desse cruzamento.  Então, já há uma 
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interação do Ministério com a Receita Federal, o que certamente facilitará essa 

possibilidade de parceria nesse aspecto. 

 Com a palavra a Conselheira Marlova. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só queria comentar com a Aldaíza 

que, desde o ano passado, o CNAS iniciou um processo de informatização.  Nesse 

processo, combinamos que para povoar o sistema a principal informação seria o CGC.  

Ontem ainda comentei isso com o Celecino.  Na verdade, para povoar o sistema agora, 

para que ele fique limpo, o critério que utilizamos foi o CGC  da entidade, porque as 

mantidas de uma mesma mantenedora têm o mesmo CGC.  Então, com isso vamos 

cortar a duplicidade que existe hoje no CNAS, porque o trabalho era feita manual e 

isoladamente. 

 Quando  a DATAPREV apresentou o sistema ao Ministro, pela sua 

experiência com o CNIS, a que o Celecino se referia agora, uma das primeiras perguntas 

que ele fez foi:  essa duplicidade do sistema de fichas?  Então, nós acreditávamos  - e 

agora ouvindo você falar isso bate essa idéia - que utilizar o número do CGC seria a 

melhor forma de garantir que não haveria duplicidade e mais,  que a entidade, de fato, 

não só existe, mas está em dia com suas obrigações, porque para ser mantido e 

renovado o número do CGC, as contribuições têm de ser pagas em dia. 

 Só para dar essa garantia, a partir do povoamento do sistema, que está 

iniciando agora, devo dizer que começamos pelo número do CGC.  E isso vai limpar um 

pouco o cadastro do CNAS e permitir que vocês possam acessar uma base de dados 

mais confiável, mais segura. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um adendo.   
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 Há ainda uma possibilidade, Professora: alguns tipos de instituições  não 

têm CGC, mas têm o registro no cartório civil, têm uma série de outros documentos, que 

o próprio cadastro já levantou.  Já temos uma experiência nessa área que poderá ajudar 

a fazer essa atualização, além do CGC, pois haverá alguns problemas que o CGC não 

vai resolver e isso detectamos ao longo desse trabalho que desenvolvemos.  Mas essa é 

uma tecnologia que já temos absoluta segurança e obviamente teremos todo o interesse 

em discutir em como ajudar na montagem desse cadastro. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Há só uma questão aqui:  também é preciso ter 

sempre presente que a nossa experiência é em cima da realidade da cidade de São 

Paulo.  O que nós fomos levantar foi a lei básica, qual a certidão de nascimento de uma 

entidade.  O que descobrimos é que a certidão de nascimento é o CGC.  A rigor, talvez 

na cidade de São Paulo, sem CGC elas seriam clandestinas do ponto de vista da 

certidão, não teriam esse estatuto primeiro, isto é, a certidão de nascimento.  Esse foi o 

raciocínio. 

 Sem dúvida alguma, aí também tivemos que tomar essa opção:  se o 

cadastro seria de tudo o que existia, ou daquelas organizações possivelmente parceiras.  

Aí nos optamos que o cadastro seria de organizações possivelmente parceiras.  Por 

exemplo:  no caso Ação da Cidadania, ela criou vários grupos de pessoas em termos de 

manifestação de solidariedade.  Mas isso não seria propriamente o objeto do cadastro, 

pois são manifestações da sociedade civil e entendemos que não cabe ao Estado ficar 

controlando, pois podem ser pesquisas, processos para avaliação da solidariedade.  No 

caso, entendemos que aqui eram realmente as organizações possivelmente parceiras.  

Este foi o pressuposto. 
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 ANA LÍGIA GOMES  - Que bom que vocês estão falando dessa questão 

do cadastro, porque eu aproveito para fazer um convite ao Núcleo de Seguridade da 

PUC, em nome do Conselho.  A Comissão de Normas está retomando de algumas 

questões, a partir da pesquisa do Núcleo de Seguridade, de todo o acúmulo de dados 

que a Conferência colocou ao discutir a temática da filantropia e da regulação.  Nós 

temos a intenção de fazer uma oficina, no fim de agosto, com o Núcleo de Seguridade da 

PUC, com a Profª.  Leilah Landim, com a ABONG, com representantes do Governo, 

sejam eles do Ministério da Justiça, Receita Federal, Ministério da Previdência.   

 Estamos organizando essa oficina que tem por objetivo básico retomar as 

propostas e discutirmos o rumo para que o CNAS possa, finalmente, caminhar a passos 

mais largos na questão da revisão da normatização. 

 A propósito, no próprio documento Cidadania e Filantropia, vocês 

colocam essa questão do cadastro único.  Nossa idéia é inclusive retomar aquelas 

propostas  - há uns 10 encaminhamentos que vocês propõem - e outras tantas que se 

tem.  Então, seria uma oficina realizada aqui em Brasília.  Temos como proposta de data 

o dia 28 de agosto, contanto que acertemos as agendas de todos.  É muito importante 

para o CNAS retomar essa discussão.  Seria uma coisa bem objetiva, do ponto de vista 

de quem quer operacionalizar essa questão. 

 Retomando as propostas do documento, com relação ao cadastro, seria 

uma idéia  a partir da substituição do registro, do certificado.  Nós temos essa idéia de 

cadastro  - hoje há todos os nomes do mundo, cadastro, inscrição, recadastramento, 

registro, atestado, certificado.  Está, portanto, bem estabelecida a confusão. 

 Ao mesmo tempo, levanto a questão de que dentre as competências da 

Secretaria Nacional de Assistência Social está a competência de coordenar um sistema 

de cadastro e mantê-lo atualizado.  Já coloco, portanto, essas questões, acrescentando 
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que a idéia da oficina é discutir um pouco essas várias propostas e buscar rumos, além 

de potencializar e racionalizar isso.  A Secretaria dispõe de recursos, tanto para aplicar 

em pesquisa quanto para essas questões.  Dessa forma, poderíamos tentar potencializar 

algumas coisas, para podermos caminhar.  Acho que é bastante desafiante a tarefa de 

tentar desmontar essa colcha de retalhos que hoje não analisa mérito de política pública 

nenhuma, é apenas uma troca de papéis, infelizmente.  O descompasso entre o que 

coloca a LOAS e o que ainda fazemos no CNAS é uma coisa que nos incomoda, é uma 

situação um pouco insustentável, do jeito que está.   

 E queremos, também, pensar sobre algumas medidas de transição, isto 

é, até onde podemos mexer na legislação.  Já estamos até solicitando um estudo jurídico 

com essa orientação e que tipos de medidas de transição poderíamos tomar.  Assim, há 

essa vontade e essa prioridade do CNAS. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Uma das questões que 

eu ia levantar a Ana Lígia já abordou:  a Secretaria estar pensando nesse cadastro e 

como fazer para não dispersar esforços. 

 É até bom que também a Pastoral esteja presente aqui, porque na 

discussão que tivemos com ela, uma das questões que ela está interessada em fazer é 

exatamente o cadastro das entidades.  Então, seria bom ser ver essa questão de fazer 

um cadastro único.  Geralmente falamos em cadastro único, mas até hoje não o 

conseguimos viabilizar.  E é preciso ver também,como muito bem disse a Ana Lígia, as 

fases de transição. 

 Então, é preciso aproveitar esse potencial da Secretaria e de algumas 

entidades que estão pensando nesse cadastro, e já unificar esforços nesse passo inicial.  
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 Outro ponto é que concordo inteiramente e acho que foi uma idéia muito 

boa ver a questão daquelas entidades se são realmente parceiras nossas, se serão 

parceiras, mas além disso é preciso ver como se fará a integração.  Não é que esse 

cadastro vá fazer os outros cadastros, mas que ele saiba informar onde se procurar 

outros cadastros que não o nosso.  E também viabilizar para que esses cadastros não 

sejam dispersos, porque, de qualquer forma, fazem parte dessa transição que vamos 

passar. 

 Parabenizo pela exposição, porque foi muito importante. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Profª. Aldaíza, mais alguma 

consideração sobre esse projeto? 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Só faria um comentário, a partir do que a Fátima 

falou. 

 Em primeiro lugar, acho que foi muito bom o que disse a Ana Lígia, isto é, 

de retomarmos essa discussão.  Inclusive a questão da parceria ficou travada.  Quero 

dizer que chegamos até ter, num esforço entre o CNAS, o ISER e o Núcleo, um workshop 

no Rio de Janeiro.   Esse workshop evoluiu e chegamos a construir um documento  - 

Parceria e Transparência - que foi enviado por um conjunto de organizações ao Sr. 

Presidente, inclusive estava o Miguel Darcy.  Isso aconteceu em dezembro de 1994, com 

o Presidente já eleito.  Todavia, a questão da legislação não evoluiu.  O que 

mostrávamos no documento Cidadania e Filantropia é que se tem legislação desde 1935, 

e isso não evoluiu.  Pior ainda:  continuamos esse estudo do ponto de vista estadual e 

municipal.  O que descobrimos?  Que depois da legislação, no caso do Estado de São de 

Paulo e da cidade de São Paulo, complexificam mais, porque vão criar depois um outro 
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monte de leis para essa questão da relação de subvenção e tal, e não é, digamos, uma 

orientação básica, única.  Então, as organizações da sociedade civil ficam 

completamente baratinadas com o volume de documentos, de papéis a serem 

apresentados, indagando-se se isso vale, não vale, já venceu o prazo, não venceu o 

prazo.  E isso não está modificado. 

 Então, como eu dizia, enquanto a parceria estiver no patamar de uma 

relação jurídico-contábil e não de resultados, é muito difícil de resolver o assunto.  E isso 

significa sairmos de uma relação de só atestarmos o lucrativo ou não-lucrativo para uma 

relação de política pública, de comprometer-se realmente com o resultado.  Mas para se 

comprometer com resultados é preciso ter claro que resultado queremos e que qualidade 

de resultado.   E isso também não temos.  Dessa forma, é um jogo de cumplicidade 

mútua, porque não se tem a proposta.   

 Por isso, respondendo, essa tentativa de aplicação desse estudo é para 

que ele nos dê elementos quantitativos e qualitativos, para podermos ter o cadastro não 

só das quantidades.  O cadastro único é uma coisa, agora a informação municipal é para 

que ela possa dar elementos qualitativos da rede de proteção sócio-assistencial  - 

estamos chamando assim:  rede de proteção sócio-assistencial, entendendo que no 

plano da Seguridade a Assistência Social tem esse papel de construir a proteção social 

no campo da Seguridade Social.  Seria a rede de proteção sócio-assistencial, é assim 

que estamos denominando. 

   

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma vez, muito 

obrigado, Professora.  Seguramente, vamos voltar a fazer algumas indagações. 

 Vamos à segunda parte, com a exposição da Profª. Vera. 
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 VERA LÚCIA MOREIRA LIMA - Eu vim aqui falar do Observatório da Lei 

Orgânica da Assistência Social, que ainda é um projeto do Núcleo de Seguridade e 

Assistência Social da PUC.  É um projeto que se dispõe a acompanhar o andamento da 

implantação da LOAS em todo o território nacional. 

 O que se pretende?   A proposta do Observatório é implantar uma rede 

de comunicação e de intercâmbio, comunicação georeferenciada, de informações que 

seja capaz de acompanhar a implantação da Lei Orgânica da Assistência Social em todo 

o território nacional, em suas diversas etapas, analisando e refletindo as peculiaridades 

presentes em diferentes locais. 

 Então, a rede que se pretende constituir  - aliás, ela já está minimamente 

constituída - tem como central o Núcleo de Seguridade e Assistência Social da PUC de 

São Paulo.  Ela está conectada com algumas universidades que já aderiram formalmente 

ao projeto, quer dizer, irão trabalhar conosco assim que estivermos com os equipamentos 

montados.  Já estamos articulados com os CFESS e CRESS, e pretendemos, mais 

adiante, nos articular com as prefeituras e com os Conselhos Municipais. 

 Então, é essa a idéia da rede que se pretende construir. 

 As universidades com as quais já estamos com a adesão  - e adesão feita 

formalmente - são as seguintes:  no Rio Grande do Sul são três, a Universidade Católica 

de Pelotas, a PUC do Rio Grande do Sul, e a Universidade Luterana do Brasil, ULBRA;  

no Paraná também temos três universidades, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  Em 

São Paulo, temos a PUC de São Paulo, a PUC de Campinas e a Faculdade de Serviço 

Social de Bauru.  No Rio de Janeiro, temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a 

Universidade Estadual.  Em Minas Gerais, a PUC de Minas.  No Maranhão, estamos com 

a Universidade Federal do Maranhão. 
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 Essas universidades já aderiram ao projeto.  Agora, estamos tentando 

montar os equipamentos para constituir o banco de dados, que é um computador, uma 

linha telefônica e um scanner, para que comecemos a trabalhar, com a documentação 

que já temos, a respeito do andamento das lutas empreendidas, primeiro, em favor da Lei 

Orgânica da Assistência Social, e também as prefeituras e alguns Estados que já estão 

se movimentando com conferências municipais e estaduais, e já temos o resultado de 

alguns desses municípios e Estados, como também já temos o resultado de uma 

pesquisa feita pelo CFESS a respeito da implantação da LOAS. 

 Os objetivos do Observatório seriam o de instalar essa rede 

georeferenciada de comunicação, de caráter nacional, capaz de captar e difundir 

informações sobre o processo de implantação da LOAS no País, tendo como centro o 

Núcleo de Seguridade da PUC. 

 Os objetivos específicos seriam produzir análises, organizadas em 

boletins periódicos, que seriam bimestrais  - é a nossa idéia -, sobre a implantação da 

LOAS, obedecendo a um cronograma de temáticas;  fazer circular, através desses 

boletins periódicos ou do acesso direto ao banco de dados do Observatório, as 

informações obtidas através da operação em rede ou através de acessos eventuais, na 

forma de consultoria.  Manter um banco de dados no Núcleo de Seguridade e Assistência 

Social sobre todo o processo de implantação da LOAS;  prestar serviços de consultoria e 

assessoria na área da Assistência Social e da implantação da LOAS no Brasil, nos 

Estados e Municípios;  estimular a criação de observatórios regionais e municipais de 

implantação da LOAS. 

 O Observatório foi pensado logo após a promulgação da LOAS, e foi 

apresentado numa reunião de pesquisadores em serviço social, em dezembro de 93, e 
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nesta reunião já conseguiu uma série de adesões das universidades que estavam 

presentes e das unidades de ensino de Serviço Social que participaram desse evento. 

 Esse projeto do Observatório é avalizado e tem apoio da ABESS e do 

CEDEPSS - Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social. 

O Observatório se vincula a essas duas entidades.  

 Ele tem um caráter político bem definido, que é um instrumento de defesa 

de implantação da LOAS, bem como objetiva subsidiar a construção de perspectivas 

concretas para as ações efetivas da assistência social pública.  É um sistema, portanto, 

de vigilância, de referência, a nível nacional. 

 Acredito que o que eu tenho mais a falar sobre isso é que esse projeto 

pretende ter uma duração de pelo menos 5 anos, porque pretendemos acompanhar toda 

a evolução e todos os passos de implantação da LOAS, em todo o território nacional.  

Nós supomos que, no espaço de 5 anos, os passos já tenham sido dados, pelo menos de 

maneira mínima, para que possamos avaliar como está se dando a implantação. 

 O tempo de duração, então, é de 5 anos. 

 O Observatório tem três etapas.  A etapa inicial é da montagem do banco 

de dados, da sistematização dos dados que já temos, emissão de alguns formulários que 

já temos prontos, e esses formulários serão instrumentais de coleta de dados junto às 

universidades, CFESS e aos Conselhos Regionais de Serviço Social.  Eles já estão 

minimamente elaborados.  Nessa primeira etapa, vamos sistematizar os dados que já 

temos, para poder abrir esse banco de dados inicial, ainda primitivo, para as 

universidades.  Aí, vamos emitindo formulários, em complexidade crescente, a respeito 

daquilo que para nós são os passos que os municípios estarão dando para implantação 

da LOAS. 
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 Pretendemos, no final, atingir 6.000 participantes:  na primeira etapa, 100;  

na segunda, l00 a 130, quando já abrimos o banco de dados para os participantes;  na 

terceira etapa, como já vamos estar com um banco de dados mais completo e com 

informações de complexidade crescente, pretendemos atingir 6.000 participantes.  

Depois, vamos entrar em contato com as prefeituras, com os conselho municipais, para 

que possamos estar avaliando como está se dando a implantação da LOAS na esfera 

municipal. 

 Eu não sou uma expert em banco de dados, mas para isso temos 

consultores.  O que pretendemos fazer, o modelo de automação tecnológica é o seguinte:  

vamos captar os dados, vamos pegar os dados descritivos e transformá-los em dados 

digitalizados e vamos ter mapas-bases dos dados que nos forem enviados.  Aí vamos 

produzir a análise dos dados geo-referenciados e vamos ter cadastros. 

 Num terceiro momento, vamos ter a apresentação desses dados, não só 

para os elementos da rede, mas através dos boletins bimensais, que serão enviados aos 

interessados e aos que lidam com assistência social.  Vamos ter os mapas temáticos, 

que são os atlas,  vamos construir cenários e ter relatórios e publicações para mandar 

para que sejam distribuídos aos componentes da rede e às pessoas interessadas. 

 Para implantar esse projeto - e para isso estamos lutando já algum tempo 

- precisamos, pelo menos, de um computador, uma linha telefônica e um scanner.  Nós já 

temos uma série de documentos a serem scanneados.   

 Eu acho, também, que o Observatório vai nos dar um panorama de 

implantação da LOAS nos vários locais do Brasil, porque não podemos dizer que os 

municípios são uniformes, eles divergem de tamanho, de cultura, de população.  E eu 

acredito que o momento certo para se estar fazendo o cadastro é a hora em que os 

Conselhos Municipais começarem a funcionar.  Torna-se muito fácil, através dos 
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Conselhos, em municípios de pequeno porte, ter um cadastramento dos dados 

necessários para o Conselho Nacional de Assistência Social obter dados de instituições 

desses municípios pequenos. 

 Ontem, preparando-me para vir para cá, andei lendo alguma coisa.  Pelo 

Anuário do IBGE de 1993, o Brasil tem 3.611 municípios pequenos, com menos de 20 mil 

habitantes.  Então, 72,59% dos municípios brasileiros são pequenos.  Eu trabalhei num 

município pequeno e, realmente, o Conselho tem uma força muito grande nos municípios 

pequenos e é capaz de estar fazendo um levantamento, acho que até ideal, que venha a 

subsidiar o Conselho Nacional de Assistência Social para a feitura de um cadastro de 

obras e instituições sociais presentes nos municípios pequenos, porque ali elas são muito 

poucas,  esses municípios são mais solidários e prestam assistência a seus moradores.  

Assim, acredito que está  é uma oportunidade boa,uma vez que temos 72,59% de 

municípios pequenos. 

 Municípios grandes, com mais de 100 mil habitantes, temos 187 

municípios, o que equivaleria a 3,75%.  E médios, com mais de 20.000 e menos de 100 

mil, 1.176 municípios.  Nestes, a complexidade seria maior, mas  com os Conselhos 

estudando, a própria comunidade credenciando as suas obras sociais, aquelas obras que 

vão trabalhar com serviços sociais, com a política pública de assistência social, acho que 

fica muito mais fácil aproveitar esse momento. 

 Então, o Observatório será implantado de qualquer maneira.  Estamos 

buscando uma série de lugares para conseguir financiamento, a fim de que possamos 

começar a trabalhar, porque já temos dados que inclusive precisam ser sistematizados.  

Nós gostaríamos de também estar contribuindo com o Conselho Nacional de Assistência 

Social no que for possível.  Agora, temos a dificuldade de montar essa rede. 
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 Se ficou claro, eu gostaria, se vocês pudessem, que fizessem perguntas.  

Como eu estou muito entrosada no assunto, para mim tudo é muito claro e às vezes não 

fica tão claro para quem está escutando. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Vera, permita-me um momento.  Eu só queria, até 

para complementar a exposição feita pela Vera, dizer que o que nós pensamos também é 

que o Observatório iria funcionando com gradualidade de informação, das mais simples 

às mais complexas.  Então, uma informação básica  - evidentemente, deu para perceber - 

é que o Observatório é um banco de dados e um banco de dados que opera em rede e 

emite boletins, com acessamento de parceiros.  Uma tática também que se pensou foi a 

seguinte:  quem for consultar o Observatório terá entrada aberta direta se for contribuinte 

do Observatório, se ele mandar observações;  se ele não for um contribuinte, só terá 

acesso mediante pagamento da informação, a informação será fornecida mediante 

prestação de serviço, para podermos encontrar viabilidade. 

 Talvez alguns estejam se perguntando:  o que vocês estão fazendo?  

Além de buscar o financiamento, esse período todo temos tentado entrar em contato com 

as universidades para elas inclusive instalarem seu sistema de modem-fax, porque o 

Observatório operaria em rede através do modem.  Então, estamos criando essas 

precondições, além de estarmos realmente armazenando o acervo de toda história da 

elaboração da LOAS, dos vários projetos de lei, mesmo todas as emissões de orientação 

do CNAS.  Então, nesse período todo de implantação da LOAS entendemos que esse 

banco de dados deve ser um recurso para, a qualquer momento, podermos retomar 

elementos. 

 Na seqüência dos formulários, que emitiriam os boletins, devo dizer que 

um primeiro formulário é o próprio cadastramento do parceiro de rede.  Mas a primeira 
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informação será sobre qual o processo de divulgação e de discussão da LOAS, no caso, 

naquela cidade ou naquele Estado. 

 Num segundo momento, se vai explorar a questão dos Fóruns existentes, 

se tem Fórum implantado, caracterização do Fórum, periodicidade etc. 

 Num terceiro momento,  estariam sendo  examinadas todas as medidas 

de efetivação, como a criação de comissões interinstitucionais, quer dizer, o grau de 

comando único ou não, a questão da fusão de orçamentos e recursos na cidade; 

hierarquização da rede, medidas de descentralização, o exame da legislação estadual e 

municipal pertinente. A partir deste momento, já se entraria um pouco na alteração 

gerada para efetivação da LOAS. 

 Também dentro disso, a questão dos Conselhos, dos Fundos, 

orçamentos e dotações.  Estaria presente também a existência do plano municipal e 

algumas cidades  - parece-me que Porto Alegre é uma delas - já estão colaborando com 

a Lei Orgânica da Assistência Social Municipal.  No caso, também poderemos ter esse 

elenco de informações. 

 O papel do Observatório, além de recolher os dados, é de fazer análise 

comparativa e emitir boletins, informando os passos da implantação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu começaria fazendo a 

primeira pergunta.   Qual a previsão de interação desse projeto com outros projetos  - se 

eventualmente existem - nesse mesmo sentido?  Por exemplo, o representante da 

Pastoral da Criança acaba de me dar um folheto sobre um projeto que tem um objetivo 

praticamente semelhante na maioria dos pontos.  Eu perguntaria:  além desses, há uma 

previsão de interação com outro tipo de projeto, exatamente para evitar superposição de 

esforços e, portanto, de recursos? 
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 VERA LÚCIA MOREIRA LIMA - Existe, sim. Inclusive algumas das 

universidades que aderiram ao projeto, o fizeram porque pretendiam fazer projetos 

semelhantes.  Então, pretendemos trabalhar com maior número de parceiros possível, 

para estar dando conta da totalidade das informações e da complexidade dessas 

informações que vão chegar até nós. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Por exemplo, aqui estamos vendo a questão da 

Assistência Social na Internet.  Eu estou entendendo que a rebeldia está fornecendo 

acesso ao texto da LOAS, ao texto do relatório final, aos textos, aos documentos, às 

legislações.  Não é isso?  Acho, inclusive, que essa é uma parte fundamental e acho que 

o que o OBSAS acresce é que ele acompanharia, através das informações, a execução 

da política.   

 Sem dúvida, acho que a idéia é de quanto mais a rede se formar, melhor. 

 

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

Conselheira Marlova. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria comentar que acho o Projeto 

Observatório importantíssimo e acho que mais que importante vai nos permitir ter o 

mapeamento do que de fato acontece no Brasil.  Vejo na experiência que eu tive, na 

Presidência do Conselho, por dois anos, que é muito difícil ter um acompanhamento 

sistemático do que acontece num País tão imenso como o Brasil e com tantas 

disparidades regionais.  Na época das conferências estaduais, em que eu e os 

Conselheiros estivemos presentes em várias delas, observávamos que em alguns 
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municípios o grau de envolvimento era total, que eles estavam lá na Conferência 

Estadual conhecendo a Lei, sabendo o que de fato significava a Lei Orgânica, enquanto 

outros sequer tinham tido acesso à cópia da Lei.   

 Nós fizemos uma Conferência Nacional com mais de 2.000 participantes, 

que deveria espelhar o conjunto do País todo, e de fato acho que espelhou, mas sem que 

tivéssemos esse acompanhamento sistemático georeferenciado.  Eu acho que este é o 

dado importante. 

 Da minha parte, eu queria parabenizar o Núcleo por mais essa iniciativa, 

que considero importantíssima, repito.  E queria sugerir, Presidente, que o Conselho 

Nacional aderisse ao Observatório de Assistência Social. Inclusive eu me lembrei que 

temos uma reunião ampliada agora em Belo Horizonte, com os Conselhos Estaduais de 

Assistência Social, para a qual também convidamos também os Conselhos das capitais e 

as Secretarias. Creio  que o CNAS também poderia alimentar o Observatório com essas 

nossas experiências de articulação com os Conselhos Estaduais.  A tentativa, que eu 

identifico basicamente, é a de construir e possibilitar uma maior capilaridade na área da 

assistência, o que parece ser ainda um dos nossos problemas, pela pouca visibilidade 

que a área sempre teve, por essa reiteração de algumas práticas benemerentes, 

confundidas com a inserção da assistência social como uma política pública.  Então, eu 

acho que o Observatório também vai permitir limpar um pouco esse terreno confuso, 

entre uma coisa e outra. 

 Eu gostaria de propor que o CNAS, de fato, procurasse participar 

ativamente do Observatório. 

 

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

Conselheira Fátima. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu quero parabenizá-las 

por esse trabalho e dizer o seguinte:  com relação à questão da parceria, já levantada 

inclusive com a Pastoral - eu iria também falar sobre a Pastoral, tanto numa questão 

como na outra e nessa questão da Internet etc. 

 Eu vejo, além da capilaridade, que a Marlova levantou, também a questão 

da transparência que vai poder ser dada, bem como visibilidade sobre a questão da 

assistência social e a possibilidade de  universalizar os conhecimentos entre as diferentes 

áreas.  Onde vamos, nos Estados e principalmente nos municípios, sentimos a angústia 

deles em querer saber como está sendo feito isso, o que está acontecendo, quais as 

experiências, como o Conselho está se comportando, se os Conselhos realmente estão 

conseguindo responder ou se apenas estão sendo meros Conselhos cartoriais.  Sobre o 

Fundo, como ele está sendo gerenciado, como o Conselho está conseguindo 

acompanhar a questão orçamentária em relação ao Fundo.  Estas são questões que 

acho ser de extrema importância sua socialização e informações, para que as pessoas 

tenham acesso a elas e, com isso, possam melhorar.  Acho que isso vai trazer um 

avanço e uma unificação muito maior, apesar das diversidades do País, em termos de 

Estados e municípios.  Acredito que essa troca de experiências sobre como está a 

situação, o que está acontecendo é muito importante, até para que possamos avançar 

nesse sentido. 

 Ontem, estávamos aqui discutindo a política de assistência social e 

víamos que ela não pode ser uma política acabada.  Isso vai trazer elementos até para 

vermos se a política está sendo realmente aplicada e se não está sendo aplicada se é por 

falta de conhecimento ou porque a sua aplicabilidade não tem consistência.  Enfim, há 

uma série de dados que poderão ser levantados. 
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 Eu acho que é um projeto ousado, mas para mim a ousadia é uma coisa 

extremamente importante.  Então,  acho que o CNAS só tem que participar dessa 

ousadia. 

 

 VERA LÚCIA MOREIRA LIMA - Nós agradecemos, porque realmente 

também achamos que ele é ousado, mas acreditamos que é através da ousadia que se 

conseguem algumas coisas. 

 O que você colocou é uma das preocupações que eu tenho.  Nós vamos 

ter cenários de vários locais do País.  E nós sentimos que  há um despreparo muito 

grande do pessoal em entender o que é a Lei Orgânica da Assistência Social.  A 

assistência social não existia em municípios de pequeno porte.  Ela existia através da 

primeira-dama e só.  Agora, fala-se numa política pública de assistência social. 

 Eu acho que vamos ter muito serviço, porque teremos de estar dando 

uma assessoria para formação de Conselhos, e esta é uma função de todos nós aqui, 

não só da PUC.  Teremos de estar discutindo com os representantes da população qual a 

sua função como representante dessa mesma população no Conselho.  Até hoje, na 

Saúde, área em que eu trabalhei até 4 anos atrás, os Conselhos não sabem fazer um 

orçamento, analisar uma parte contábil, e o Sistema Único de Saúde já está implantado 

há algum tempo. 

 Estas são preocupações que passam pela minha cabeça, passam pela 

cabeça de todos os nossos colegas do Núcleo.  São problemas que daqui a pouco vamos 

ter de enfrentar, que é essa parte toda de formação desse pessoal, que aí está gerindo, 

influindo e controlando a política pública da assistência social. 

 



 

 132 de 334 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Sendo os atores da 

assistência social. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Só uma coisinha, Presidente. 

 Eu acho que há um pressuposto neste projeto, tanto num quanto no 

outro, da necessidade de atuação em rede.  Acho que há consciência de que o campo da 

assistência social, talvez mais do que outros - talvez até mais que o da saúde, porque 

esta opera a referência, a contra-referência - o isolamento da assistência social é uma 

marca histórica.  Até na luta por obtenção de recursos, o isolamento acaba trazendo a 

perspectiva de lobbies ou demandas individuais e não coletivas.  Então, acho que ambos 

os projetos trazem sempre a proposta de rede, a idéia de trabalhar todo e parte, todo e 

parte.   

 Agora, eu queria dizer que isso significa a necessidade de uma 

concepção do CNAS da operação em rede.  Por exemplo, nós ainda não temos um 

sistema de circulação das decisões do CNAS.  Então, eu diria que como Núcleo lá da 

PUC, se não recorríamos para obter a informação, isso não vinha  - eu quero dizer que 

isso ainda não circula.  Então, com a rede operando pelo Conselho Federal do Serviço 

Social, pelos Conselhos Regionais, pelas universidades agregadas, temos de ver o modo 

de a rede circular. Eu queria chamar a atenção sobre esse ponto. 

 Por fim, eu queria dizer  - acho que me escapou, quando discutimos o 

cadastro, e a Fátima tem insistido na Pastoral da Criança - que há também uma 

preocupação do CONANDA, e essa é uma exigência dos Conselhos Municipais, de fazer 

o cadastro das organizações que operam com a criança e o adolescente.  Ora, grande 

parte das organizações do campo da assistência social atua no campo da criança e do 

adolescente.  Então, acho que a mesma coisa poderemos dizer entre aqueles que 
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trabalham num conselho da pessoa portadora de deficiência e entre também um 

conselho de terceira idade.   

 Portanto, acho que aquilo que já apontávamos antes, isto é, de um 

processo integrado com esses conselhos, por segmentos sociais, ou segmentos setoriais 

ou de necessidades, é necessário para que realmente não instalemos redes paralelas, 

bem como levantamentos e cadastros paralelos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É exatamente o medo 

que eu tinha. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O nosso colaborador 

acabou de dar notícia de que foi realizado na UnB, no mês passado, um primeiro 

Encontro Nacional para implantação da rede nacional de pesquisa em serviço social. 

 Então, vejam que há várias unidades se movimentando. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas pesquisa em serviço social, 

Presidente, é outra coisa. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu sei. 

 

 ALDAÍZA SPOSATI - Isso foi feito porque o CNPq queria acabar com 

essa área aí.  Então, é uma reafirmação da área dentro do CNPq. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - É da profissão de serviço social, não é da 

assistência social enquanto política. Isso só para identificar. 
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 Até onde eu sei, pela minha universidade, o CNPq e a CAPES estavam 

criando restrições à continuidade dos projetos de pesquisa na profissão serviço social.  

Então, as universidades estão se movimentando para manter isso.  Mas é uma questão 

da profissão serviço social, que não está voltada só para a área da assistência, mas para 

a profissão como um todo. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Eu gostaria de cumprimentá-las pela iniciativa.  

Temos conhecimento disso desde o Congresso Brasileiro, onde a Profª. Aldaíza já 

apresentava para nós o assunto.   

 Quero dizer que é fundamental, um avanço.  A informação, na luta, na 

militância, é fundamental, pois ela é um alimento e tanto. 

 O Conselho Federal, que tem atuado nessa rede com os Conselhos 

Regionais, tem vivido essa experiência de socialização de informações, ainda que com 

alcance restrito por parte dos Conselhos Regionais.  Assim, podemos avaliar o significado 

disso, o que isso também trouxe como resultado nesses anos de luta pela implantação da 

LOAS. 

 Eu realmente sou testemunha de que ter o acesso à informação e poder 

atuar, socializando essa informação, é importante.  Acho que o CNAS, obviamente, não 

pode ficar de fora desse Observatório. 

 

 CÉLIO MORAES - Em primeiro lugar, eu gostaria de endossar as 

palavras dos que me precederam sobre a importância desse trabalho para a 

consolidação do sistema de gestão descentralizada e para o controle social da 

Assistência Social. 
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 Neste sentido, inclusive aqui no Conselho de Assistência Social, estamos 

tentando implementar uma rede de comunicação, entre Conselhos Estaduais e o 

Conselho Nacional, e até mesmo os Conselhos Municipais, através da Comissão de 

Comunicação e Divulgação.  Estamos tentando instituir canais permanentes de repasse 

de informação.  Nesse sentido, acho que a integração do trabalho do Observatório só vai 

somar esforços e vice-versa, isto é, nós também poderemos, através da nossa rede, 

coletar informações que podem ser ricas para o Observatório. 

 Eu acredito que esse ponto já tenha sido levantado por vocês -  esse 

trabalho de levantamento de dados, sistematização das informações é imprescindível 

para uma formulação de políticas públicas com qualidade, com consistência e 

universalidade.  No entanto, uma das coisas que vemos como muito relevante, 

principalmente nas cidades de pequeno porte, como a Profª. Vera falou, que realmente 

são a maioria,  é que ali há dificuldade de formação,  para, a partir de um dado, poder 

revertê-lo numa política eficiente, que dê conta daquela realidade apontada pelo dado.  

Isto é, podemos coletar os dados dos municípios, através dos conselhos, do 

levantamento das entidades, de diversas formas.  Mas se nós só devolvermos esse dado, 

ele se torna inócuo.  Então, é fundamental que haja, em conjunto com o Observatório, 

uma política de formação para a formulação de políticas públicas, isto é, é preciso que 

sejam duas coisas casadas,porque o caráter fundamental do diagnóstico é o caráter de 

formulação e controle. 

 Como vocês mesmas levantavam até agora:  nós temos dificuldades de 

lidar principalmente com questões financeiras, orçamentárias, contábeis, mas não só com 

isso, porque historicamente as políticas de assistência social - e não só elas - tiveram um 

caráter muito personalista, quer dizer, as primeiras-damas tomavam decisões, enquanto 

os técnicos governamentais, infelizmente, não sabem tomar decisões, não sabem 
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formular políticas, quanto mais a sociedade civil.  Com os dados, teremos metade do 

caminho andado.  Nesse sentido é que estou querendo insistir que se veja como se fará 

essa vinculação entre o levantamento e a formulação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho que já tivemos uma 

informação bem razoável sobre os dois projetos.  De posse do material, faremos uma 

leitura mais detida.  Democraticamente, eu designaria a Conselheira Marlova para 

examinar, em profundidade, os dois projetos e colocar ao Conselho o encaminhamento, 

para se ver de que forma o Conselho pode colaborar na condução desses projetos. 

 De antemão, pela manifestação dos Conselheiros, digo que o Conselho 

não só agradece a vinda das professoras à reunião, como também manifesta total 

interesse nessa colaboração, porque é do interesse comum acompanhar a execução 

dessa política que nos é tão cara. 

 Mais uma vez, agradecemos às duas professoras pela suas presenças.  

Seguramente, vamos precisar mais vezes de suas presenças aqui, para aprofundarmos a 

discussão nesses e em outros assuntos. 

 

 ADAÍZA SPOSATI - Eu só quero salientar que ambos os projetos são 

produto de um coletivo, que está além de nós.  O nome e as autorias estão em todos os 

projetos, nós só estamos aqui como delegação de apresentação. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito obrigado. 

 Eu também queria agradecer ao Dr. Nélson Arns Neumann, da Pastoral 

da Criança, que nos trouxe um folheto dando informação de projeto nessa mesma área, 
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com enfoque que também interessa ao Conselho sua apreciação e seu 

acompanhamento. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Democraticamente, eu só queria dizer 

que aceito a incumbência que me foi dada pelo Presidente, até porque eu tenho o 

máximo interesse em participar do Observatório e acompanhar seu desenvolvimento. 

 Eu só queria propor, Presidente, que independentemente desse estudo 

mais profundo, talvez fosse o caso de o Conselho tomar uma decisão, de fazermos um 

encaminhamento e votar a participação do CNAS no Observatório, porque eu penso que 

para o Conselho seria importante, e para o Observatório também, que nos documentos 

constasse o apoio do CNAS ao projeto da rede do Observatório.  Como todos os 

Conselheiros receberam o projeto e o leram antes, eu acho que temos subsídios 

suficientes para votar o apoio do Conselho ao projeto para que ele passe a constar 

oficialmente nos documentos do Observatório. 

 E a minha proposta seria até um pouquinho diferente:  eu gostaria, se os 

demais Conselheiros concordassem, que houvesse mesmo um Conselheiro designado  - 

e eu me proponho a ser -  para acompanhar o trabalho do Observatório, para que 

pudéssemos estar em contato, que tivéssemos a obrigatoriedade de informar o 

Observatório sobre as nossas decisões, os resultados das nossas reuniões ampliadas e 

para que o Observatório também tivesse em nós um interlocutor permanente.  Eu penso, 

Presidente, que independentemente do aprofundamento do projeto em si  - no meu caso 

já havia sido feito, porque quando eu recebi o documento eu me detive sobre ele e 

acredito que os demais também -, talvez fosse o caso de o CNAS oferecer, neste 

momento, esse apoio mais formal e oficial ao projeto. 

 Eu gostaria de deixar essa sugestão. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A sugestão é ótima.  Minha 

ponderação foi só porque como o material não havia sido distribuído, ainda não era do 

meu conhecimento que todos já haviam recebido em outro momento. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O do Observatório sim, só o do cadastro 

que não havíamos recebido:  foi recebido pelo Correio e enviado por fax, pela Andréia. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mesmo o do cadastro, 

pela forma como foi exposto aqui, acho que seria suficiente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, feita sugestão, em 

votação. 

 Há alguma objeto quanto à proposta da Conselheira Marlova?   (Pausa.) 

 Os que estiverem de acordo, fiquem como estão.  (Pausa.) 

 Está aprovada a sugestão da Conselheira Marlova no sentido de 

formalizar o apoio do Conselho à realização dos dois projetos.  Mesmo assim, ela não se 

exime da designação que eu fiz anteriormente no sentido de objetivar  que tipo de 

proposta específica o Conselho pode colaborar para a realização desses dois projetos. 

 

 ADAÍZA SPOSATI - Maravilha, muito obrigada.  (Palmas.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Dando prosseguimento à 

reunião, passamos ao segundo item da pauta:  apresentação, pela SAS, sobre a situação 

dos Convênios SAS/Estados. 



 

 139 de 334 

 Eu gostaria de convidar a Dra. Albamaria, o Dr. Wagner e o Dr. Menezes 

para comporem a Mesa e fazer suas apresentações. 

 É um prazer tê-los de volta aqui, hoje. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Bom-dia, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros. 

 Nós vamos fazer uma breve exposição sobre a situação dos convênios, 

realizados entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e os Estados. 

 De início, nós gostaríamos de nos apresentar da seguinte forma:  a minha 

área é o Departamento de Planejamento, Normas e Procedimentos, cujo titular é o Dr. 

Maranhão, Conselheiro do CNAS.  O Wagner é o representante do Departamento de 

Desenvolvimento de Assistência Social, que trata justamente da operação e da execução 

dos convênios junto aos Estados e aos municípios.  O Dr. Menezes é o Coordenador de 

Finanças do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. 

 Em relação aos convênios, é necessários que se faça uma breve 

introdução sobre como foi concebido esse processo de implantação da Lei Orgânica na 

Secretaria.  Ele foi concebido dentro de uma estratégia onde foi firmado um primeiro 

convênio-mãe, em outubro de 1995, com todos os Estados da Federação.  Esse 

convênio-mãe - acho que o Conselho já teve conhecimento -  trata da implantação da Lei 

Orgânica, do sistema descentralizado e participativo, trata da questão do patrimônio da 

ex-LBA, da questão dos servidores também, e do repasse dos serviços, programas e 

projetos, e também da implantação dos Conselhos, Fundos e Planos Municipais de 

Assistência Social. 

 Esse convênio-mãe tem bem definida a competência de cada esfera de 

Governo, de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, onde cabe à Secretaria 

Nacional de Assistência Social a coordenação, normatização, assessoramento técnico e 
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financeiro aos Estados e municípios.  Então, está bem definida a competência de cada 

esfera de Governo. 

 Às Secretarias de Estado caberiam:   coordenação e execução em alguns 

casos, em casos de supletividade,  e aos municípios, a execução. 

 Nesse convênio, ficou acordado que os Estados, num primeiro momento, 

assumiriam todos os serviços, para que a rede de assistência social não fosse 

interrompida e se responsabilizariam também, já num papel de parceria estabelecida, 

pela implantação dos Conselhos, Fundos e Planos. 

 Esse convênio foi assinado em outubro de 1995 e já se deu todo esse 

processo de assessoramento em parceria com os Estados e Municípios:  foram 

realizados vários fóruns, vários seminários e visitas técnicas também da nossa equipe 

aos Estados que mais necessitavam, nesse primeiro momento, de um assessoramento 

para que essa implantação fosse realizada. 

 A questão do patrimônio foi tratada da seguinte forma:  sobre o 

patrimônio da ex-LBA, num acordo junto com o Ministério da Previdência e Assistência 

Social, foi formada uma comissão e também nesse primeiro momento estava a 

inventariança da LBA.  Nesse primeiro momento, todo o patrimônio só poderia ser doado 

para fins de serviços prestados à população no campo da assistência social.  Então, as 

superintendências-sedes foram doadas para as Secretarias de Trabalho e Ação Social, 

de assistência social ou congêneres.  Elas poderiam ser ocupadas por essas Secretarias 

ou pelos Conselhos afins, no caso, os Conselhos de Assistência Social, Conselho da 

Criança e do Adolescente, do Idoso.  Esta foi a estratégia. 

 Em dezembro, foi realizado um termo aditivo a esse convênio, pelo qual a 

Secretaria Nacional de Assistência Social repassava todos os serviços voltados à 

infância, criança e adolescência, à pessoa idosa e à pessoa portadora de deficiência. 
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 Posteriormente, foi assinado um convênio com os Estados, já com 

recursos do Fundo  - todos esses convênios foram assinados com recursos do Fundo -, 

referente ao Programa Brasil Criança Cidadã e o enfrentamento à pobreza.  Esse 

enfrentamento à pobreza se divide em três vertentes e, depois, se vocês tiverem dúvidas, 

nossos colegas poderão responder. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Desculpe, só para eu 

entender:  foi um convênio para a questão do enfrentamento à pobreza e outro... 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Não, foi um convênio-mãe.  Esse convênio-mãe 

trata de tudo, da implantação da Lei Orgânica como um todo, porque a Lei Orgânica 

conceitua a questão dos serviços, programas e projetos e a implantação do sistema 

descentralizado.  No caso, Conselhos, Fundos e Planos. 

 A esse convênio-mãe foram feitos aditivos, para a implantação dos 

serviços.  Posteriormente, já no exercício de 1006, fizemos o convênio de enfrentamento 

à pobreza e o Brasil Criança Cidadã.  O Brasil Criança Cidadã praticamente se trata de 

um resgate do orçamento no campo da assistência social, que era feito antes pelo CBIA. 

 Para que vocês tomassem conhecimento, eu trouxe o estágio em que se 

encontra hoje o acompanhamento.  Nós temos um sistema um pouco elementar ainda, 

na forma de rede também, sobre o acompanhamento da Lei Orgânica da Assistência 

Social em todos os Estados da Federação.  Esse sistema está sendo financiado pela 

DATAPREV, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social, e também 

com as Secretarias dos Estados. 

 O que eu gostaria de brevemente dizer - e até o Presidente do Conselho 

teve a oportunidade de assistir, por ocasião da reunião do FONSEAS em Goiânia - é que 
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estamos realmente enfrentando várias dificuldades nesse processo de descentralização.  

Isso já sabíamos que iríamos enfrentar mesmo, porque é um processo novo, na 

construção de uma parceria, que envolve toda a questão de legislação, e a legislação 

vigente dificulta um pouco e, por outro lado, entendemos até que é necessária, porque é 

fundamental entendermos que o processo de descentralização é de construção de 

parceria e temos de estar comprometidos com resultados.  A Constituição, a LOAS e a 

legislação definem muito claramente o papel das três esferas de Governo, mas para que 

esses papéis estejam bem claros temos de construir uma gestão pública um pouco mais 

moderna.  E nós estamos sentindo que ainda é muito lento esse processo junto aos 

Estados e municípios.  A legislação dificulta principalmente o repasse e aplicação dos 

recursos.  Nós estamos tendo muita dificuldade com as entidades, com as prefeituras na 

questão das prestações de contas, porque nos repasses dos recursos nós temos que 

seguir as INs Nºs 2 e 3, e temos que realmente fazer com que essas entidades tenham o 

acompanhamento e a avaliação dos serviços que elas prestam.  E essas são realmente 

as nossas dificuldades, principalmente a capacidade operacional dos Estados, a não-

presença  - e já coloquei isso para vocês ontem - das Secretarias de Trabalho e Ação 

Social junto aos municípios.  Com exceção dos Estados do Sul, na grande maioria  - e os 

Conselheiros já sabem, é um problema que vimos enfrentando há vários anos - dos 

Estados as Secretarias de Estado não têm o trabalho junto aos municípios e às 

entidades.  Então, é um processo que estamos construindo juntos mesmo, estamos indo 

aos Estados, aos municípios, em parceria com as Secretarias de Estado, para a 

construção desse novo sistema. 

 Passo às mãos do Sr. Presidente, o estágio em que se encontram os 

convênios assinados.  Nós temos um levantamento de implantação da LOAS em todos os 

Estados da Federação, em termos de Conselho, Fundo e Plano.  Estamos também com 
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calendário do sistema de descentralização já previsto, para que possamos traçar e 

elaborar os planos estaduais e municipais de assistência social.  Então, hoje, os nossos 

colegas de escritório de representação estão fazendo esse trabalho em estreita parceria 

com as Secretarias de Estado, viajando aos municípios.  Dividimos alguns Estados por 

pólos administrativos e estamos fazendo esse trabalho. 

 Para que vocês pudessem tomar conhecimento, eu trouxe o total de 

convênios que a Secretaria tem hoje assinado com os Estados.  Nesse primeiro 

momento, optamos pela estadualização, mesmo sabendo que o Fundo Nacional de 

Assistência Social poderia repassar recursos direto para os municípios, pelos Fundos 

Municipais, e isso em alguns casos já ocorreu.  Mas optamos pela estadualização no 

sentido de que esse ano tínhamos como meta criar os 27 Conselhos Estaduais e os 27 

Fundos Estaduais de Assistência Social. Isso nós cumprimos, como meta.  Temos aqui 

um levantamento que mostra que já temos 931 Conselhos Municipais e 927 Fundos 

Municipais de Assistência Social. 

 Estamos fazendo o acompanhamento.  Amanhã já estaremos recebendo 

de todos os Estados um documento mais atualizado, porque este levantamento se refere 

ao mês de junho de 1996. 

 Vou passar o levantamento a todos os Conselheiros, na pessoa do Sr. 

Presidente. 

 De forma geral, o que eu teria de falar a vocês seria justamente isso. 

 Passo a palavra ao Wagner, que falará sobre a operacionalização dos 

convênios, e depois ao Dr. Menezes. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Bom-dia a todos.  Meu nome é Wagner e eu 

sou um dos coordenadores da área operacional da Secretaria de Assistência Social.  Nós 
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cuidamos, basicamente, do acompanhamento e fiscalização dos convênios firmados hoje 

com os Estados no que diz respeito à descentralização dos serviços na área de 

assistência social. 

 Como a Alba introduziu, nós temos basicamente uma decisão, tomada a 

nível de Governo, no ano passado, de que a nossa inserção no processo de 

descentralização se deveria dar através de convênios, a serem firmados com as 27 

Unidades da Federação. 

 Isso se explica com uma certa facilidade.  Uma secretaria recentemente 

instituída não teria realmente condições de ter interlocução com mais de 5.000 

municípios, no Brasil.  E nós acreditamos que foi uma decisão acertada reduzir essa 

interlocução às 27 Unidades da Federação, mesmo porque a lei exige a participação dos 

Estados em todas as etapas da descentralização. 

 Foram assinados, a partir daquele momento, derivados todos eles do 

nosso chamado convênio-mãe, que é o convênio que baliza todas as ações de 

descentralização da área da assistência social, no final do ano passado, um termo aditivo 

a este convênio, que visava basicamente assegurar àquelas instituições que então 

estavam conveniadas com a extinta LBA, permitindo que todas elas, sem nenhuma 

exceção, pudessem continuar, durante o ano de 1996, a participar do novo processo que 

se iniciaria no dia 1º de janeiro de 1996.   

 Para tanto, firmamos um termo aditivo ao convênio-mãe, com todos os 

Estados, ainda no mês de dezembro de 1995, visando garantir essa fase de transição, e 

que nenhuma instituição, nenhuma municipalidade então participante do processo 

pudesse vir a sofrer algum tipo de prejuízo. 

 Posteriormente, no decorrer do ano de 1996, esse termo aditivo - que 

remetia a um segundo termo aditivo específico então, que pudesse definir, na falta do de 
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dezembro, que não existia naquela oportunidade a natureza a despesa, a fonte dos 

recursos, o número de programas de trabalho e tudo o mais - foi remetido a um segundo 

termo aditivo para o ano de 1996, que infelizmente não veio a se concretizar.  Ele foi 

transformado num convênio, que foi assinado entre o Sr. Ministro da Previdência e 

Assistência Social, a Secretária de Assistência Social e os Srs. Governadores de Estado.  

Esse, então, é o que nós chamamos de primeiro convênio, que é o convênio que vai dar 

garantia à continuidade dos serviços assistenciais, assim chamados, convênios que 

tinham sua execução coordenada pela extinta LBA.   

 Esse convênio, como todos sabem, abrange três subatividades:  apoio à 

pessoa portadora de deficiência, apoio à pessoa idosa, e manutenção de crianças em 

creche. 

 À Secretaria de Assistência Social coube a normatização, o trabalho de 

avaliação, a fiscalização, o acompanhamento, com a efetiva transferência para os 

Estados ou para os órgãos por eles indicados, que deveriam, a partir daquele momento, 

ser os órgãos coordenadores da execução a seu nível.  Quer dizer, isso implicou uma 

mudança muito substancial, porque nós tínhamos uma sistemática, a nível de LBA, que 

era adotada quase que indistintamente em todos os Estados da Federação.  A partir do 

momento dessa decisão de descentralização, cada Estado, de per se, obteve condições 

específicas para gerir os convênios, cada um ao nível de suas próprias cercanias, 

podemos dizer assim. 

 Isso tem nos tem trazido alguns problemas, até hoje. O Menezes depois 

vai tocar na questão da liberação dos recursos e dos atendimentos. 

 Nós já nos encontramos, hoje,  com a quinta parcela, isto é, o mês de 

maio praticamente liberado  -  foi liberada uma parte e se vai completar a parte final agora 

na semana que vem, acredito. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Está pago só até o mês de maio, é isso? 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Parte do mês de maio.  Mas se comparados 

com outros órgãos governamentais, nós estamos muito na frente, porque há órgão que 

não liberou praticamente nenhum. 

 Então, esses convênios ainda nos têm trazido  - já num momento de uma 

virada, já que consideramos o ano de 1996 um ano chamado ano-ponte, um ano de 

transição, de uma nova sistemática que está sendo implantada e que no ano que vem 

contamos contar com a participação muito efetiva dos Conselhos, tantos municipais 

quanto estaduais, para sua gestão - alguns problemas. 

 Temos tido uma série de dificuldades ainda, como frisou a Dra. Alba.  

Temos dificuldades no que diz respeito ainda à firmatura de convênios a nível de 

Estados, pois muitos Estados ainda não firmaram a totalidade de convênios que lhes 

cabe.  E tudo isso por uma série de razões, a Alba já citou uma série delas:  problema de 

insuficiência de pessoal a nível das Secretarias Estaduais, que agora são os órgãos 

coordenadores, uma certa falta de cultura de eles trabalharem com essa questão 

convenial, temos convivido com uma demora efetiva que aconteceu na estruturação dos 

nossos escritórios estaduais de representação  - realmente, houve uma negociação muito 

grande e eles têm uma grande experiência e podem auxiliar, como parceiros, os Estados 

nessa estruturação. 

 Outra questão que ocorreu, e que eu reputo a mais importante, e que tem 

deixado outras instituições sem participar efetivamente do processo, é a que se refere às 

inadimplências que existiam com relação a elas, quer dizer, a falta de documentos legais 
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de certas instituições necessárias para torná-las aptas a participar do processo na sua 

totalidade. 

 E outra questão, que acho que é uma contradição que vivemos muito 

seriamente, é a que diz respeito a uma legislação totalmente centralizadora, porque a 

legislação não foi modificada em praticamente uma vírgula, quando houve a decisão 

política de se conduzir, de se iniciar, de realmente fazer, e a toque de caixa, um processo 

de descentralização acelerado, sem haver, concomitantemente, um acompanhamento 

das legislações, porque são muitas as leis que regem a matéria.  Essa questão nos tem 

trazido alguns problemas de natureza prática e não tem viabilizado, é claro, o processo 

que, no nosso ponto de vista, até tem andado acelerado.  Enfim, tem trazido problemas 

para nós. 

 Esse é o primeiro convênio, chamado por nós de primeiro convênio, que 

é, de certa forma, um resgate, uma continuidade de programas, de apoios que eram 

dados pela extinta LBA. 

 O segundo convênio foi uma decisão do Governo de que caberia à 

Secretaria de Assistência Social apoiar um programa de atendimento de assistência 

integral à criança e ao adolescente.  Nesse bojo, também a Dra. Alba frisou, ele é um 

resgate de algumas ações então desenvolvidas, levadas a cabo pela extinta CBIA, que 

incorporou também o que chamamos de atendimento em abrigos e também a Pastoral. 

 Nesse segundo convênio houve uma pequena modificação, se 

comparado com o primeiro.  Nesse segundo convênio, aos Estados  - também neste caso 

um órgão coordenador da execução -  coube boa liberdade no sentido de introduzir 

entidades ou municipalidades, projetos que, do ponto de vista dos Estados, das Unidades 

da Federação, deveriam receber esse apoio por parte da Secretaria de Assistência 

Social.  Chamamos, então, essa participação que coube aos Estados de incremento, já 
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que nós tínhamos  (ininteligível)  aqueles convênios que eram coordenados pela CBIA e 

pela Pastoral como uma quase obrigatoriedade de os Estados atenderem, desde que 

essas entidades continuassem a existir, continuassem a trabalhar e que as metas 

estipuladas fossem compatíveis com aquelas que efetivamente ocorrem a nível prático, 

porque nós sabemos que muitas entidades deixaram de existir, fecharam suas portas, 

diminuíram seu nível de atividades e assim por diante.  E ao Estado, então, coube 

introduzir uma parcela substantiva, que chamamos de incremento, dos seus projetos que 

a seu nível de decisão deveriam também ser apoiados.  

 Esse projeto, é bom frisar, apóia crianças e adolescentes, cujas idades 

vão de 7 a 17 anos, já que temos os serviços assistenciais, a manutenção de crianças em 

creches, que apóiam as crianças de zero a 6 anos.  Então, esse programa tem essa 

seqüência de 7 a 17 anos, para esse apoio. 

 Hoje estamos na seguinte situação: esse projeto tem uma proposta de 

apoio por 6 meses consecutivos.  Até agora, infelizmente, por uma questão que o 

Menezes certamente abordará, só conseguimos liberar a primeira parcela para todos os 

Estados, com exceção do Amapá e do Distrito Federal - conseguimos até agora liberar a 

primeira parcela de recursos para 25 Estados da Federação.  Deveremos ter 

disponibilidade suficiente, proximamente, para poder fazer liberação de pelo menos uma 

segunda parcela. 

 Em linha gerais, este é o segundo convênio. 

 Seria interessante fazermos uma exposição mais rápida, por alto mesmo, 

e, se fosse o caso, no debate, aprofundar em alguma questão, pois estamos aqui à 

disposição. 

 O chamado terceiro convênio engloba atividades derivadas do nosso 

orçamento, do nosso programa de trabalho, das nossas atividades incluídas no nosso 



 

 149 de 334 

orçamento, no orçamento da Secretaria de Assistência Social.  São ações de 

desenvolvimento de enfrentamento à pobreza, desenvolvimento de ações de 

enfrentamento à pobreza divididas em três subatividades:  geração de renda, também, 

possivelmente, uma parte de investimento para assistência integral à criança e ao 

adolescente, e a terceira ponta que são ações sociais e comunitárias. 

 Da mesma forma que as anteriores, a sistemática adotada foi firmar um 

convênio com as 27 Unidades da Federação.  Há neste convênio uma característica que 

o diferenciou ainda mais do primeiro para o segundo:  basicamente, as ações  a serem 

implementadas estão sendo formalizadas, estão sendo sugeridas pelos Estados, levando 

ou não em consideração uma demanda que nós tínhamos aqui em Brasília, na Secretaria 

de Assistência Social, que atingia mais ou menos 1.700 pleitos, 1.700 projetos, 

solicitações que encaminhamos para cada Unidade da Federação, para as secretarias 

afins, a fim de que elas pudessem examinar, a seu nível, aquilo que deveria ser apoiado 

ou não nesse chamado terceiro convênio de ações de enfrentamento à pobreza. 

 Este terceiro convênio ainda está em fase bastante embrionária, está em 

fase de programação a nível da Secretaria, tendo em vista que temos algumas 

dificuldades a nível de contingenciamento de recursos e de efetiva implementação e 

disponibilidade de recursos, por parte do Governo Federal, para que as ações sejam 

efetivamente iniciadas na sua implementação. 

 Basicamente, essas são as ações na área da Assistência Social no que 

diz respeito a esses convênios.  Nesse momento, mais uma vez repito, chamado de ano-

ponte, estamos entabulando, entre a Secretaria de Assistência Social, o Ministério da 

Previdência e Assistência Social e os Governos dos Estados os entendimentos 

necessários. 
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 Por último, quero frisar uma coisa que o Menezes depois vai falar com 

detalhes:  nesses três convênios, teríamos, no primeiro momento, um comprometimento 

de recursos orçamentários que vai a 490, 495 milhões de reais, somando os três 

convênios. 

 Acho que, de maneira bastante sucinta, era isso que queríamos 

apresentar.  Estamos à disposição para debater algumas questões mais 

pormenorizadamente. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Deste terceiro tipo de convênio não foi 

pago nada?   

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Não, não foi pago nada.  Foram feitos 

alguns empenhos para 16 dos 27 Estados, empenhos iniciais, empenhos parciais, mas 

ainda não houve liberação de recursos para nenhum Estado. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Sem previsão de liberação? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Bom-dia, senhores. 

 Eu sou o Coordenador-Geral de Finanças e Gestor do Fundo Nacional de 

Assistência Social. 

 Em primeiro lugar, vou falar sobre o nosso orçamento de 1996. 

 Nosso orçamento de 1996, por conta da Lei nº 9.275, está em torno de 

716 milhões de reais.  Com a reabertura do crédito especial, originário da Lei nº 9.231, 

reabrimos esse crédito no valor de 160 milhões, incorporando ao nosso orçamento 

vigente, o qual ficou no total de 876 milhões de reais. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH -  Esses 160 são as emendas? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Não, esses 160 milhões são por conta de um 

crédito especial que foi aberto em 1995, no dia 28 de dezembro.  Inclusive, eu citei a lei, 

Lei nº 9.231, que saiu no dia 28 de dezembro.  Então, não tivemos tempo para executá-

la.  Ele foi reaberto agora no dia 28 de junho, do presente exercício, e entrou numa 

particularidade interessante:  incorpora a lei vigente.  Então, nós passamos de 716 

milhões para 876 milhões. 

 Se não me engano, no dia 6 de junho, o Decreto nº 1.923 contém o 

Orçamento Geral da União.  Este decreto, particularmente no que diz respeito à 

Secretaria de Assistência Social, através do Fundo Nacional de Assistência Social, 

contingenciou em 368 milhões de reais.  Ou seja, hoje a nossa disponibilidade é em torno 

de 507 milhões, para 1996. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não entendi.  Ainda 

existe... 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Veja bem, esse decreto fez uma contenção ao 

Orçamento Geral da União  - o número do decreto eu sei com certeza, é o Decreto nº 

1.923.  Especificamente, ele não contingenciou só a SAS, mas o Orçamento Geral da 

União. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas na SAS foi quanto? 
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 JOSÉ MENEZES NETO - Na SAS foram 368 milhões de reais. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quer dizer que dos 876 

ficaram menos 368 milhões? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Dos 876 nós temos 368 contingenciados, ou 

seja, temos disponível hoje 506 milhões de reais. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - O benefício de prestação continuada está aí 

também? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Está aí também.  O benefício de prestação 

continuada, já que foi levantada a questão, teve um contingenciamento de 190 milhões 

de reais. 

 A nível de orçamento, era isso o que tinha a dizer. 

 Agora, eu gostaria de entrar na complementação do que a Albamaria e o 

Wagner colocaram, porque seria o pagamento efetivo do primeiro convênio. 

 Como disse o Wagner, o primeiro convênio são aquelas ações 

desenvolvidas anteriormente pela ex-LBA:  criança, idoso e deficiente. 

 Nós pagamos, até abril, para  esses três segmentos, 100%, e do saldo 

que nos restou efetivamos o pagamento de alguns segmentos no mês de maio.  Ou seja, 

hoje, o Fundo  Nacional  de Assistência Social já tem concretizado, nos seus Estados, 

pagamentos, até o mês de abril, e em torno de 50% do mês de maio.  Isto, relativo ao 

primeiro convênio. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O.K. não é, mas está 

bom, está claro. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Vejam que nós temos uma limitação.  Como 

acontece a coisa na Administração Pública Federal?  Eu acredito que os senhores todos 

conheçam:  primeiro, temos que fazer os convênios e depois temos que empenhá-los.  

Então, o nosso limite financeiro não é o limite orçamentário e, sim, aquilo que nós 

empenhamos.  Assim, quando o Governo faz uma contenção dessa, se não tiver como 

empenhar não tem como pleitear o recurso financeiro.  Então, é realmente uma camisa-

de-força que nós estamos enfrentando. 

 

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

que está claro, mas não é O.k. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - É a idéia a esclarecer. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Esses 50% do mês de maio a alguns 

segmentos, qual foi o critério? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Foi o seguinte:  no segmento de apoio à 

pessoa portadora de deficiência, pagamos todos os Estados, com exceção do Rio 

Grande do Sul e São Paulo. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Por que não pagaram o Rio Grande do 

Sul?  Sou obrigada a perguntar! 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só o Rio Grande do Sul, 

Conselheira? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Porque foi o único! 

 

 LAIR MOURA MALAVILA - São Paulo também não. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Então pergunta, Lair. 

 

 LAIR MOURA MALAVILA - Pergunto:  e São Paulo? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Vou dizer à senhora que São Paulo tem até 

uma particularidade interessante:  mandamos o dinheiro para lá e eles devolveram!  Isso 

porque houve uma mudança e a Nossa Caixa não reconheceu os dados e devolveu.  Eu 

liguei para a Secretária de Estado e disse para ela que não se preocupasse porque 

iríamos regularizar e eu já regularizei essa parcela que foi devolvida. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - E quanto ao Rio Grande do Sul? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Respondendo às duas, é o seguinte... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Menezes, você já terminou 

sua exposição? 
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 JOSÉ MENEZES NETO - Estou quase terminando. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, eu queria pedir aos 

Conselheiros que deixassem você concluir e depois fizessem as perguntas, até para 

seguir a sistemática usual. 

  

 JOSÉ MENEZES NETO - No que diz respeito ao segundo convênio, 

Brasil Criança Cidadã, até mesmo por escassez de recursos, falta de disponibilidade que 

estamos enfrentando, conseguimos pagar apenas a primeira parcela, como falou o 

Wagner, e estamos em débito ainda com o Distrito Federal e Amapá. 

 No que diz respeito ao terceiro convênio, a única coisa que conseguimos 

fazer, até o momento, foi o empenho da primeira parcela de 16 Estados.  Por que não 

fizemos de todos?  Porque estamos com um contingenciamento de 368 milhões, que diz 

respeito, basicamente, em 100%, tirando a parcela do benefício, ao enfrentamento à 

pobreza.  Ou seja, tudo o que está contido ali diz respeito ao enfrentamento à pobreza. 

 Como não tínhamos disponibilidade para atender a tudo, como nós 

resolvemos priorizar o atendimento ao deficiente, o que fizemos: para o  Rio Grande do 

Sul e São Paulo pagamos o idoso, e o que sobrou nós pagamos também a criança.  Ou 

seja, nós temos 15 Estados que pagamos, tanto a criança quanto o deficiente.  O que eu 

tenho a dizer a vocês é que temos uma promessa da STN.  Por que uma promessa?  

Porque a STN tem um cronograma de desembolso, que eu acredito que os senhores 

conheçam:  dia 10, dia 20 e dia 30.  Então, no dia 30 ela fará esse desembolso e está 

previsto para nós um desembolso de 20 milhões, que não são suficientes para colocar 

em dia o que devemos nesses três segmentos no mês de maio e de junho. 
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 Eu gostaria de externar para os senhores uma preocupação, porque nós 

estamos lidando com recursos públicos federais.   

 Para fazer essa descentralização, nós precisamos de um instrumento 

legal, e este instrumento legal é o convênio.  Esse convênio reza, na cláusula de 

transferência de recursos, que eu farei a primeira parcela;  a segunda parcela ocorrerá 30 

dias após o pagamento da primeira, desde que o convenente apresente o relatório de 

execução físico-financeira, comprovando o que ele fez com a primeira parcela.  Vejam 

bem, eu sou obrigado a cumprir isso e realmente está muito difícil para nós, porque, 

como a Albamaria e o Wagner colocaram, nós estamos num processo de 

descentralização e estas legislações vigentes não permitem que façamos diferente.  

Sabemos, entretanto, que há estudos para que se altere isso aí mas, enquanto não 

ocorrer a alteração, estamos sujeitos às Ins nºs 2 e 3 do Decreto nº 87.763, se não me 

engano,de 1986.  Isso tem nos dificultado, criando grandes entraves a essa 

descentralização dos recursos financeiros. 

 Parece que a Alba quer fazer uma complementação. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu só gostaria de esclarecer que, como o 

Wagner colocou, nós repassamos as 4 parcelas, mas isso não significa que essas 

parcelas chegaram até o usuário.  Essa está sendo a nossa grande preocupação, porque 

entendemos que a descentralização teria de ter o compromisso e a co-responsabilidade 

da União, do Estado e do Município.  Quando nós optamos pela estadualização, 

tínhamos em mente que o Estado colocaria inclusive sua contrapartida, porque ele 

também é o responsável pelo financiamento da Assistência Social.  A contrapartida, tanto 

do Estado quanto do Município, está sendo mais referendada através de recursos 

humanos.  E como o próprio Menezes colocou, até a elaboração do REFF - Relatório de 
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Execução Físico-Financeira, vem totalmente errado.  Então, os nossos escritórios estão 

nesse trabalho intenso de assessoramento aos Estados e Municípios para agilizar a 

prestação de contas. 

 Esse levantamento que eu trouxe para vocês  mostra justamente isso.  

Por exemplo, nós repassamos essa parcela, mas na área da infância fizemos 27 

convênios, mas o Estado fez com os municípios e com as entidades.  Dos 6.199 

convênios que temos na área da infância, só foram assinados 5.544.  Destes 5 mil, só 

foram pagos 4.158.  Isso significa que mesmo que tenhamos repassado as quatro 

parcelas, os Estados não conseguiram executá-las.  Então, esse é um ponto de 

estrangulamento seriíssimo, porque atrás disso tem a questão das metas, que vocês vão 

ver.  Atrás disso, estão muitas crianças que são deixadas de ser atendidas, além de 

idosos e portadores de deficiência.   

 Então, entendemos que esse processo de descentralização tem de ser 

feito com uma capacitação gerencial muito forte, tanto os Estados quanto aos Municípios 

devem capacitar mesmo.  Isso porque essa rede de assistência social praticamente ainda 

está só no discurso, porque ela não existe.  Em alguns Estados já existe, mas na maioria 

ela não existe, está ainda no discurso.  Além disso, temos de trabalhar efetivamente para 

a capacitação dos modelos de gestão pública e para a formação efetiva dos Conselhos, 

porque entendemos que se realmente os Conselhos Estaduais estivessem devidamente 

instalados e funcionando, seriam um sistema de controle para que o Estado agilizasse os 

procedimentos, colocasse uma equipe mais ágil para o atendimento da população.  

Paralelamente a isso, estamos formando as equipes de supervisão e assessoramento, 

porque não se justifica repassarmos o recurso e lavar as mãos sobre o processo.  É 

preciso que se faça o devido acompanhamento, senão vai ocorrer o que está 

acontecendo hoje com as clínicas do Rio de Janeiro e do Brasil todo, onde são 
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repassados recursos altíssimos e não há acompanhamento e avaliação da qualidade do 

trabalho. 

 Eu gostaria de manifestar essa nossa preocupação ao Conselho, porque 

mesmo a Secretaria tendo repassado as quatro parcelas isso não significa que 

necessariamente elas tenham chegado à população.  Isso com exceção de alguns 

Estados, como Santa Catarina, Pernambuco e Bahia, que são Estados que têm 

apresentado um excelente desempenho gerencial e já estão bem à frente do processo.  

Por exemplo, Santa Catarina é o único Estado da Federação que hoje conseguiu 

repassar, através dos municípios, os recursos às entidades.  Quer dizer, foi um trabalho 

de excelente agilidade e com qualidade, porque o próprio município já está gerenciando 

seu recurso.  Mas este é um Estado, dos 27. 

 

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

Conselheira Lair. 

 

 LAIR MOURA MALAVILA - Minha pergunta é em relação ao pagamento 

de restos a pagar de 95, que pelo menos o Estado de São Paulo já reivindicou via ofício, 

para a Secretária, e  obteve como resposta que não estava no orçamento.  Esse era um 

convênio assinado, e algumas entidades de São Paulo não receberam o mês de 

dezembro, e algumas outras, outros meses. Já reivindicamos via ofício, agora estou 

cobrando publicamente, via Conselho, e eu gostaria até que constasse em ata, porque 

isso é uma coisa que teria de ser paga. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE -  Isso até me surpreende um pouco.  Nós 

não temos essa informação aqui agora, mas algumas instituições inclusive nos têm 



 

 159 de 334 

ligado.  Outro dia, ligou uma de São Paulo  - não era uma instituição,  era uma prefeitura, 

me desculpe - que estava devolvendo 30 mil reais que ficaram no caixa da prefeitura, 

porque ela não conseguiu gastar.  Efetivamente, no ano de 1995 todos os meses os 

recursos foram liberados para todas as instituições.  Para uma ou outra que ficou sem 

receber o pagamento, esse assunto está sendo administrado, vamos dizer assim, pela 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério.  A Secretaria de Assistência 

Social tem responsabilidade no processo a partir do dia 1º de janeiro de 1996.  Tudo que 

disser respeito até 31 de dezembro de 1995, ainda enquanto a LBA, em extinção mas 

estava atuando, está tudo sendo remetido...  Onde eu quero chegar é que esse pedido de 

esclarecimento deve ser feito ao Sr. Osvaldo de Oliveira Nunes, que é o Subsecretário de 

Assuntos Administrativos do MPAS, sua sala é no 3º andar desse prédio, não tenho o 

telefone dele agora. 

 

 LAIR MOURA MALAVILA - Então, eu peço a ajuda da Secretaria para 

que as entidades consigam receber, porque não tivemos nem resposta para esse pleito.  

Eu pensei que a Secretaria tivesse herdado também as dívidas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Antes de passar a palavra à 

Conselheira Marlova, eu queria registrar a presença do Deputado Federal Miguel à 

Conselheira Marlova, eu queria registrar a presença do Deputado Federal Miguel 

Rosseto, que tem interesse em tratar desse assunto, objeto da reunião neste momento. 

 Com a palavra a Conselheira Marlova. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Embora tentada a começar a minha 

pergunta sobre o dinheiro do Rio Grande do Sul, não vou fazer isso. 
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 Eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro, que foi objeto de uma 

conversa minha com o Deputado Miguel Rosseto e um dos motivos que o trouxe aqui 

para a reunião de hoje. 

 Eu gostaria de registrar que isso que vocês chamam de 1996 ano-ponte, 

para mim parece que 1996 mudou muito pouca coisa na prática da assistência.  Por quê?  

Porque eu vi o colega da SAS se referir aos pleitos que vêm até aqui e são 

encaminhados às Secretarias afins para que elas distribuam e dêem o devido 

encaminhamento.  Então, que sentimos?  Sentimos que existe um pacto consensuado de 

fingimento, como se a sistemática de repasse de recursos tivesse mudado.  Não mudou!  

Entre todos nós, inclusive entre nós, do qual o CNAS também faz parte, porque nós 

estamos aqui aprovando critérios, dizendo que os convênios têm de ser pagos de forma 

diferenciada e o que  estamos vendo?  Estamos vendo que as emendas dos 

Parlamentares continuam - e eu até peço que não se coloquem em posição de defesa, 

porque essa não é uma acusação à Secretaria, é apenas uma observação sobre o que 

está acontecendo efetivamente na prática.  As emendas dos Parlamentares, 

independente do CNAS e da Secretaria, estão sendo feitas.  Os pedidos dos municípios, 

independente do CNAS  e da Secretaria, estão sendo feitos diretamente na Secretaria 

Nacional, desconhecendo que existe um processo de descentralização da Assistência 

Social em curso no País.   

 Então, quando me deparo com esse tipo de quadro, com esse tipo de 

convênio, com esse tipo de manutenção de atenções, eu me pergunto no que de fato 

avançamos.  Acho que avançamos muito pouco, e fica aqui um alerta inclusive para o 

CNAS, porque avançamos muito pouco, repito. 

 Eu gostaria de perguntar também, no caso desses 16 Estados que 

tiveram os empenhos feitos, qual o critério que foi utilizado.  Por que esses 16 e não os 
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outros 11 que sobraram?   Que Estados são esses?  Que critérios são utilizados?  Como 

a Secretaria decide isso?  Essa decisão é unilateral?  Ela não passou pelo Conselho, o 

Conselho não ficou sabendo, nós não temos cópia do convênio-mãe com os Estados.  O 

Conselho nunca o recebeu.  Recebeu durante a sua gestão, Presidente? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não é do meu 

conhecimento? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu fui Presidente até a reunião do mês 

passado e posso afirmar que nunca recebemos cópia desse convênio-mãe.  E já 

consultei o Presidente atual que também não recebeu.  Então, este, para mim, é outro 

problema.  O Conselho tinha que ter recebido essa cópia desses convênios e não receber 

depois que estão assinados e pagos! Vocês me desculpem, a sistemática não é essa, a 

sistemática é receber antes.  Mas eu não tenho que cobrar isso!   Este é um 

procedimento normal entre o Conselho e a Secretaria.  A execução do Fundo é 

fiscalizada pelo Conselho, portanto, nem eu, na qualidade de Conselheira, nem ninguém 

do Conselho precisa cobrar para que esses convênios cheguem até nós.  Eles têm de 

chegar normalmente até nós.  Eu entendo que é assim o processo entre o órgão gestor e 

o órgão deliberativo e fiscalizador do sistema. 

 A última coisa que eu queria saber era sobre o dinheiro do Rio Grande do 

Sul:  por que o Rio Grande do Sul ficou de fora?   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Algum esclarecimento por 

parte da Secretaria sobre tudo o que falou a Conselheira Marlova? 
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 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu gostaria de dizer à Marlova que como eu já 

participei muito e tenho várias experiências na administração pública, que entendo que 

este é um momento de transição.  Quer dizer, todos nós, tanto o Conselho, como as 

instituições gestoras do serviço de assistência social no País têm feito um esforço muito 

grande. 

 Nós saímos de uma máquina administrativa onde tínhamos 6.000 

servidores e hoje temos apenas 581.  Em um ano e meio de trabalho, conseguimos 

mobilizar os 27 Estados da Federação e conseguimos criar os 27 Fundos Estaduais e os 

Conselhos Estaduais.   

 E concordo com você quando diz que realmente algumas coisas ainda 

não conseguimos acertar, entre elas o fluxo de comunicação.   Mas acho que esse fluxo 

de comunicação vai ser construído no processo.  Nós vivemos num País em que, 

queiramos ou não, temos de admitir que vivemos com um discurso excessivamente 

moderno, mas com práticas arcaicas e com uma cultura totalmente clientelista.  Quer 

dizer, mudar essa estrutura de poder, essa estrutura de valores só se consegue a longo 

prazo. 

 Eu entendo também que fazer um trabalho dessa envergadura  - com o 

qual se tem de mexer com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, onde a maioria 

dos Estados não tinham, no seu próprio orçamento, o orçamento da Assistência Social, e 

que a partir deste ano eles vão passar a ter  - já é uma grande conquista para a área de 

Assistência Social. 

 Eu entendo que todos nós que estamos nessa área há muitos anos 

gostaríamos que esse processo fosse muito mais ágil, muito mais avançado.  Mas nós 

temos de mexer com o Poder Executivo, nas três esferas de governo;  tratar com a 
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questão cultural do nosso País.  Eu acho que temos um avanço significativo, tanto o 

Conselho quanto a Secretaria Nacional de Assistência Social.   

 Nós elaboramos, em parceria, o critério de repasse de recursos.  Vocês 

conseguiram realizar a Conferência, que foi de alto nível.  Em quantos procedimentos nós 

conseguimos avançar em um ano e meio de trabalho, tanto no Conselho como na 

Secretaria? 

 Sobre a questão dos convênios, do serviço de ação continuada, foi um 

pacto, foi um acordo com a esfera governamental para que a população não deixasse de 

ser atendida.  Se você for verificar o que existe na área de Assistência Social, verá que é  

pouco.  Quem faz assistência social no País são as entidades sociais.  Como se poderia 

interromper a rede de assistência social que trabalha com a criança e com o idoso sem 

ter uma satisfação concreta?  Então, eu entendo que temos avanços significativos, 

entretanto, temos de corrigir os rumos no decorrer do processo, até porque estamos no 

Brasil, não estamos num país de Primeiro Mundo.  

 Eu passo a palavra ao Menezes. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Respondendo ao questionamento da 

Conselheira Marlova no que diz respeito aos 16 Estados, devo dizer o seguinte:  por que 

aconteceu isso  - depois eu vou passar uma relação de quais os Estados que fizemos o 

empenho da primeira parcela.  Isso ocorre porque no Orçamento Geral da União nós 

temos uma funcional programática para cada Estado.  Então, se aquele Estado não tiver 

disponibilidade orçamentária, eu não tenho como empenhá-la. 

 No que diz respeito ao recurso financeiro que o Rio Grande do Sul só 

recebeu o do idoso, eu gostaria de dizer que no dia 2 estaremos, se Deus quiser, 

cumprindo essa lacuna que temos com o seu Estado. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O que vão pagar no dia 2? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - No dia 2, recebendo o dinheiro prometido, 

porque a COFIR do MPAS só vai poder repassar se receber da STN, nós queremos 

cumprir o mês de maio e tentar pagar junho, porque já estamos na segunda quinzena de 

julho... 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só ação continuada:  criança e 

deficiente. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Exato.  O que está prometido ao Fundo é em 

torno de 20 milhões e com 20 milhões eu não consigo pagar um mês. 

 Para vocês terem uma idéia, eu preciso de 27 milhões para pagar um 

mês. Só ação continuada. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria dizer o seguinte:  eu trouxe, 

inclusive, aqui, atendendo a um pedido das entidades que trabalham com a pessoa 

portadora de deficiência no meu Estado, uma denúncia.  Eles fizeram alguns materiais 

sobre o histórico de uma realidade difícil que vem acontecendo desde o início do 

exercício de 1996, em que os convênios vêm sendo pagos sistematicamente atrasados.  

Então, o que eles dizem é que no caso específico das crianças e adolescentes 

portadoras de necessidades especiais, como esses convênios não estão sendo pagos, 

há ameaça de fechar as clínicas, de suspender o atendimento.  Então, eles mandaram 
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esse material que eu vou passar às mãos do Presidente, e eu pediria que também fosse 

encaminhada uma cópia dele à SAS. 

 Na reunião do mês passado, tivemos aqui a presença do pessoal da 

Bahia.  O pessoal do Rio Grande do Sul não veio, mas me fez portadora desse protesto. 

 Eu realmente acho que, a despeito das explicações de 

contingenciamento e das liberações da STN, da COF, dessa montanha e confusão de 

siglas, existe uma realidade, na ponta, que não pode ser desconhecida.  E a forma com 

que estamos lidando é como se nós não soubéssemos que a realidade ali fora é muito 

difícil.  E nos incluo nisso, eu realmente acho que essa postura defensiva não é boa.  

Acho que todos nós temos uma parcela de compromisso na forma como isso vem sendo 

feito.  Quanto à demora na liberação dos repasses, eu acho que o contingenciamento de 

um governo que se compromete com o social tem de ser feito rapidamente.  Isto é, o 

social não pode ser preterido nesse contingenciamento.  Eu acho que a Secretaria, o 

Conselho, o próprio Ministério têm que buscar apoio no Congresso, nos Parlamentares e 

no próprio Governo para que a nossa parcela de recursos de pagamento do convênio 

esteja liberada.  Acho que esse deve ser um esforço conjunto nosso. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Eu gostaria de fazer um acréscimo, Marlova. 

 Ao lado disso, também tem nos preocupado bastante a questão dos per 

capita. Há praticamente 2 anos que os per capitas não mudam.  Desculpem a expressão, 

mas em alguns casos é realmente ridículo o per capita que pagamos para o serviço. 

 Realmente, é um trabalho conjunto que tem de ser desenvolvido 

principalmente pelo CNAS, pela Secretaria de Assistência Social, que vai nos levar a um 

porto mais seguro, porque essa questão é gravíssima. 

 



 

 166 de 334 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Em primeiro lugar, eu 

queria dizer que são muitas questões.  Como eu sei que todos estão ansiosos para falar, 

vou tentar pinçar alguns pontos que eu acho extremamente importante. 

 O primeiro, com relação a defesas e acusações, acho que temos de ter 

tranqüilidade com relação a isso.  Por quê?  E eu indagava, Alba, sobre a questão da 

política da assistência social, em que cenário ela está se realizando.  E eu acho que não 

podemos fazer essa discussão sobre como vem se comportando a descentralização feita 

pela Secretaria e pelo CNAS sem ver em que cenário ela está se comportando.  E aí eu 

acho que é um cenário extremamente difícil.   

 Não adianta ficar levantando a questão de que o social é principal.  Não é 

principal, coisa nenhuma.  Está aí o orçamento que é dado para a assistência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, vou lhe pedir 

um pouco de objetividade, pelos seus itens e pelos outros. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estou tendo a maior 

objetividade, só que eu acho que essa é a questão de fundo. 

 

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

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quanto tempo eu tenho? 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Pelo Regimento, 3 minutos. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está se referindo à política 

nacional que foi objeto da discussão de ontem.  É só isso que estou pedindo:  objetive as 

questões do assunto de hoje. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Vou retomar. 

 Eu continuo achando que não estou falando na política da assistência 

social, estou falando no cenário que está sendo colocada a descentralização que está 

sendo discutida hoje, aqui.  Estou dizendo que levantei isso ontem, mas que hoje, quando 

estamos discutindo como está se realizando o que existe de política social que ainda não 

está sistematizada, nós estamos indo de encontro exatamente a um cenário que está 

colocado. Coloca-se a questão social mas, na realidade, esta não é priorizada, não existe 

orçamento para a assistência social, a assistência social, em 1994, sofreu um duro 

baque, quando foi desmontada a rede que existia, e foi criada uma rede com extrema 

dificuldade.  Foi criada uma Secretaria de Assistência Social meses depois.  Quando foi 

criada, o foi com muita dificuldade.  Nos Estados, a organização dessa secretaria foi um 

parto doloroso.  E isso não pode ser desconhecido, porque essa é a parte que cabe à 

União, nesse processo de descentralização.  Por isso que eu digo que a questão é 

unificar os recursos entre Estados, Municípios e União.  E aí não no sentido de que a 

União está querendo passar por cima do Estado ou o Estado por cima da União.  Eu acho 

que nessa discussão temos de ver onde a assistência está colocada e que existem erros. 

 Agora, também não podemos ficar à parte dos erros que existem.  O 

CNAS  tem de estar a par desse convênio-mãe.  Não estar a par é realmente um erro que 

temos de reconhecer como erro que está acontecendo, mas um erro que não deveria 

acontecer. 
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 Acho que cabe à Secretaria, como órgão gestor, estar repassando esses 

dados.  Cabe ao CNAS estar avaliando esse processo de descentralização e também 

vendo as próprias limitações que existem ao próprio CNAS na descentralização que está 

ocorrendo. 

 Acho que essa descentralização é bloqueada.  Ou seja, estamos 

tentando incluir numa sociedade de exclusão  - isso já foi dito, não me lembro por quem, 

mas toda vez essa frase me vem à cabeça.  E esse, portanto, é um processo 

extremamente difícil, tanto para a Secretaria quanto para o Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

 Por exemplo, do Estado de Santa Catarina  - eu estava querendo 

parabenizá-lo pelo fato de estar na frente  eu recebi vários telefonemas dizendo que 

estava havendo repasse de recursos da Secretaria direto para os municípios, sem passar 

pelos Estados, ou direto para as entidades, sem passar pelos municípios.  Eu gostaria de 

saber se isso está acontecendo, porque se estiver acontecendo realmente é um problema 

sério.  Por que estamos querendo criar municípios estaduais e municipais se as coisas 

vão continuar assim? 

 Acho que o próprio Congresso deve ajudar nesse sentido -  e aí o 

representante do Congresso pode falar sobre isso - quando se trata da questão dos 

carimbados.  Se existem carimbados, primeiro, eu acho que não deveriam existir.  Se 

existem, que pelo menos haja uma relação do Parlamentar com a sociedade, para ver as 

necessidades, as exigências, para que não seja uma coisa como era feita antigamente, 

apenas por interesses fisiológicos, eleitoreiros etc. 

 Eu acho que a questão do orçamento também é extremamente 

importante.  Coloca-se que na parte de orçamento tem um orçamento que não é 

designado aos Estados.  Como é feito esse orçamento para ser utilizado?  Esta pergunta 
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é feita diretamente a vocês.  Há um percentual do orçamento que não é encaminhado 

diretamente aos Estados?  Como é feito esse orçamento? 

 Outra questão é a que se refere aos critérios.  Repassaram aos Estados, 

mas está sendo questionado também pelos Estados.  Eu fui procurada por diversos 

Estados, que disseram que os critérios não estão sendo atendidos e está sendo 

repassado, para determinados Estados, um percentual que não corresponde àquele 

Estado.  Por exemplo, São Paulo foi a mais, se eles devolveram 30 milhões.   Enquanto 

isso, outros Estados não utilizaram esse dinheiro por conta da questão dos critérios.  

Então, acho que é um ponto que deveremos aprofundar a discussão.   

 Eu falei super-rápida, tentei ser sucinta e levantei apenas alguns 

problemas dos muitos que existem na questão da descentralização.  Só que eu acho que 

ao discutirmos essa questão precisamos ter tranqüilidade, para poder ver quais os 

problemas existentes e poder superá-los. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Presidência reconhece a 

extrema objetividade da prezada Conselheira. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Eu gostaria de responder pelo final, porque a 

Conselheira Fátima fez várias perguntas.  Vou tentar responder as três últimas. 

 No que diz respeito a São Paulo, não é o caso de São Paulo ter recebido 

a maior, ele estava recebendo exatamente aquilo que lhe cabia no mês de março.  Só 

que como São Paulo, na hora de assinar o convênio empurrou uma conta que não era 

específica ao convênio, fez isso por escrito e abriu uma conta diretamente no nome do 

Fundo e pediu que fizéssemos os próximos repasses nessa conta.  Fizemos no mês de 

março o repasse e, quando chegou, a Nossa Caixa devolveu o recurso, dizendo que os 
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dados da ordem bancária não eram suficientes para crédito em conta.  Muito assustado 

eu fiquei, porque logo em seguida eu mandei abril, e ela não reclamou de nada. 

 Então, veja bem:  o que eu fiz com São Paulo não é que São Paulo não 

esteja precisando de recursos, em São Paulo houve um problema e eu peço desculpas, 

porque eu fiz uma brincadeira quando me reportei a São Paulo dizendo que ele não 

precisaria do dinheiro.  Não é essa a realidade, a realidade é que houve um equívoco 

operacional, e foi devolvido o recurso.  Tão logo, como era de competência de São Paulo 

aqueles recursos, providenciamos esse repasse. 

 No que diz respeito às emendas dos Parlamentares, referidas pela 

Conselheira Fátima, devo dizer que o Executivo não tem competência para interferir 

naquilo que a Constituição assegura ao Legislativo.   

 Quanto mandamos a nossa proposta ao órgão central de orçamento 

federal, com base nos critérios definidos por este Conselho e a Secretaria de Assistência 

Social, o órgão central de orçamento, através de uma mensagem, encaminha o PL ao 

Congresso.  Lá dentro do Congresso, na Comissão de Orçamento, é facultado aos Srs. 

Parlamentares apresentar emendas que lhe interessem.  Então, quando a Comissão 

elabora o relatório final e quando o PL é sancionado, a Secretaria de Assistência Social, 

através do Fundo, não pode mudar a lei, ela tem de cumprir o que a lei está fixando.  A 

Lei de Meios estima a receita e fixa a despesa.  Então, o que está contemplado nesta lei 

nós vamos ter de atender.   

 Vou citar o meu Estado, para não ofender ninguém, vou usar meu Estado 

como exemplo.  Construção de creche em Coroatá.  Saiu na lei, vou ter de executar!  

Quem sou eu para dizer que não vou executar isso?  É uma determinação da lei.  Desde 

que o prefeito solicite, como eu vou dizer que não vou mandar para ele?   



 

 171 de 334 

 Vejam bem:  construção de creche em Coroatá!  Jamais eu vou poder 

pegar construção de creche de Coroatá e mandar para Caxias  - Coroatá é no Maranhão. 

 O que está na lei eu sou obrigado a cumprir.  Quando você pergunta:  

você está atendendo ao município?  Estamos, sim.  O que está na emenda eu não tenho 

como dizer que não vou atender. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma coisa ficou sem 

esclarecimento, Conselheira Fátima?  (Pausa.) 

 Com a palavra o Conselheiro Célio. 

 

 CÉLIO MORAES - Esse problema que a Fátima levantou e ele acabou de 

responder agora sobre repasse direto aos municípios, você deu o exemplo de um caso 

que seja emenda de parlamentar, o que chamamos de recurso carimbado.  No entanto, 

as questões que estão sendo levantadas por diversos lugares é que esses repasses não 

se dariam apenas nos casos de emendas parlamentares, que haveria também outros 

tipos de repasses de recursos do Fundo direto aos municípios  - e aí eu acho mais 

complicado.  Sobre isso eu gostaria de saber se há esse repasse que não de recursos 

carimbados. 

 A outra questão que eu gostaria de indagar à Dra. Albamaria é com 

relação a esse quadro de levantamento dos Estados e municípios que já têm seus 

Conselhos e Fundos.  Esse quadro usa como referencial a aprovação das leis de 

implantação dos Conselhos estaduais e municipais, mas não a posse do próprio 

Conselho  - esta informação eu tenho obtido de alguns Estados que nos dizem que o 

Governo do Estado estaria retardando a posse, portanto, nem todos estariam 

empossados.  Aqui diz que todos têm Conselhos.  Todos têm leis, mas não têm 
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Conselhos.  E na medida em que não têm Conselhos e o repasse já está sendo feito, 

pela outra planilha, eu gostaria de saber como isso acontece.  Isto é, até que ponto a 

Secretaria está fazendo essa distinção entre a existência efetiva da implantação e 

funcionamento do Conselho ou se a aprovação da lei seria suficiente para o repasse 

financeiro. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Esse é um dos mapas que o nosso sistema 

oferece.  Nós temos um sistema que oferece os relatórios mais completos, eu trouxe só o 

resumo. 

 Realmente, o que você colocou é verdadeiro.  Há alguns Estados que 

realmente estão atrasando a posse dos Conselheiros.  Então, estamos trabalhando para 

que a população não deixe de ser atendida.  Em alguns casos, estamos trabalhando com 

a validação dos Fóruns Interinstitucionais.   Quando não tem o Conselho em 

funcionamento, estamos trabalhando direto com os Fóruns Interinstitucionais, que são 

representados pelas entidades governamentais e não-governamentais.  E fazemos isso 

porque senão este ano estaria inviabilizada a assistência social.  Nós temos 

praticamente, hoje, somente 17 Conselhos Estaduais em pleno funcionamento.  Eu não 

me lembro quais são esses Estados, mas posso encaminhar depois o nome deles. 

 A nossa equipe, em parceria com Estados, está realmente trabalhando 

nesse sentido.  E a própria Secretária tem feito ofício aos Governadores para agilizar o 

funcionamento dos Conselhos.  Inclusive, sugere ela ceder a infra-estrutura para que 

esses Conselhos funcionem.  Foi até oferecida a própria sede da Secretaria de 

Assistência Social nos Estados, o escritório.  Como foi combinado, parte dessa sede 

sediaria as Secretarias de Trabalho e Ação Social, e parte sediaria todos os Conselhos 
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existentes:  Conselho da Criança, Conselho de Assistência Social.  E o Executivo local 

daria o suporte para que esses Conselhos funcionassem. 

 Como eu digo, acho que esse é um processo de conquista, de construção 

mesmo. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - No que diz respeito à indagação que o 

Conselheiro Célio, devo dizer o seguinte:  a LOAS fala que podemos fazer transferência a 

Fundo Estadual e a Fundo Municipal.  Então, a Secretaria atendeu a algum município?  

Sim.  Por quê?  Porque projetos eram projetos prioritários de Governo.  O que seriam 

prioritários de Governo?  Seriam algumas determinações.  Eu não gostaria de citar 

nenhum Ministro que quer resolver o problema que está lá naquele município.   

 Você perguntou qual município.  São muitos.  Vejam bem, a Secretaria 

tem uma dotação, a que chamamos de dotação livre, que é geração de renda, que é para 

atender a Estados e municípios.  Compete ao ordenador de despesa atender a uma 

determinação prioritária de Governo.  Se existe uma determinação prioritária de Governo, 

por que não atender?  Você não pode atender, a lei não lhe faculta esse direito?   Seria 

isso o que você está perguntando? 

 Vou citar um exemplo clássico:  Mato Grosso.  Os garotos carvoeiros de 

Mato Grosso.  O Presidente Fernando Henrique quis resolver aquele problema.  Como a 

Secretária vai dizer que não vai resolver um problema federal?  Entendeu?  Então, é 

nessa área que estamos atuando. 

 Mas é o que eu fiz questão de frisar:  são projetos prioritários de Governo. 

 Teríamos outro problema, ou melhor, vamos solucionar outro problema:  

temos os garotos na cana-de-açúcar, os garotos no sisal, na erva-mate.  Essas crianças 
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estão executando trabalho escravo.  Elas não têm de estar ali, não, elas têm de estar na 

sala de aula.  Como a Secretária vai dizer que não vai atender isso?! 

 Era isso que eu queria explicar, mas não sei se respondi a sua pergunta.  

Se eu não respondi, vou pesquisar para trazer ou encaminhar uma resposta a este 

Conselho. 

 

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

Conselheira Ângela. 

 

 ÂNGELA MARIA FERREIRA BARRETO - Eu gostaria de saber, com 

relação a essa tabela de dados que vocês entregaram, por que o Distrito Federal ainda 

não repassou nenhum recurso e como fica a situação, a responsabilidade nesse caso.  

Se há um repasse de recurso, pegando só a situação das crianças, como está esse 

processo e o que a Secretaria pode fazer para ajudar a resolver o problema.  Eu não sei 

muito bem qual é o problema, mas já ouvi comentários que talvez fosse questão de 

critérios diferentes do próprio DF.  Como vai ser resolvido esse tipo de situação, de 

critérios?   

 Antigamente, havia um conjunto de critérios que eram os critérios da 

União.  Agora, no processo de descentralização, como vai ficar?   

  

 ALBAMARIA ABIGALIL - Inicialmente, o DF teve um problema de caráter 

burocrático mesmo, com a legislação do DF.  O primeiro foi esse:  caráter de legislação.  

Um parecer jurídico diferente, na questão da legislação. 

 Depois, realmente, eles fizeram uma seleção das entidades, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente.  Fizeram uma supervisão em todas as 
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entidades, mas só quatro não foram elegíveis.  O problema realmente foi de caráter 

burocrático, em termos da legislação vigente.  Havia uma legislação da União, outra do 

Estado, para que eles firmassem um convênio com caráter retroativo houve grande 

dificuldade na questão burocrática. 

 Além disso, fez uma supervisão em todas as entidades.  Houve um 

problema também com a questão da Região Geoeconômica, pois o DF não quer assumir 

a geoeconômica.  Então, tivemos que negociar com o Estado de Goiás.  Foi um processo 

mais lento. 

 Agora, isso não significa que ele vai deixar de atender.  Ele não nos 

encaminhou a posição de julho, mas na reunião do FONSEAS, do mês passado, eles 

disseram que pagariam já neste mês de julho mesmo. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Eu gostaria de fazer um acréscimo ao que a 

Albamaria disse. 

 Um problema muito sério que aconteceu no DF, que era comum em 

outros Estados e que não houve uma interferência muito grande, mas que no DF passou 

a ser uma variável muito importante, foi o dos convênios em duplicidade, assim 

chamados.  A LBA fazia atendimentos a uma série de entidades que, por sua vez, 

recebiam apoio diretamente dos órgãos estaduais.  Aqui no DF, contrariamente ao que 

nós imaginávamos, ao que externamos por escrito até, foi definido que ou a entidade 

receberia um apoio ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo.  Isso aconteceu em São 

Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, sem que houvesse o menor problema, mas aqui no 

Distrito Federal não.  Então, a entidade tem que optar:  ou recebe um apoio ou outro. 

 Outra coisa que incidiu nesse grande problema que está acontecendo 

com o Distrito Federal foi que as exigências que a Secretaria de Desenvolvimento 
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Comunitário e Ação Social fez para que as entidades firmar convênios extrapolam em 

muito as exigências feitas normalmente, anteriormente.  Eles acrescentaram uma série 

de exigências, uma série de documentos.  Como muitas entidades estavam com 

problemas na parte legal, de buscar FGTS, de buscar INSS, de buscar certidão de 

quitação de tributos e contribuições federais,entre outras, isso inviabilizou sobremaneira 

essa questão.  Temos discutido muito com eles essa situação, mas infelizmente eles não 

têm aberto mão, eles vão continuar a exigir. 

 Outro problema que aumenta ainda mais as dificuldades, é que eles 

estão firmando, nos convênios, os objetos para os quais os recursos devem ser 

direcionados.  Por exemplo, uma entidade que vai receber 1 mil reais por mês, tem de 

dizer que 500 serão para comprar alimentos, 200 para pagar luz, 100 para pagar água 

etc.  Se por acaso acontecer de uma pessoa dizer que neste mês vai se responsabilizar 

pelos alimentos da instituição, aí, teoricamente, aqueles recursos que estariam 

destinados para essa atividade teriam de ser devolvidos. 

 Então, realmente, o Distrito Federal é um caso complicado, como também 

o é o Rio de Janeiro. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Eu acho que todas essas discussões estão 

mostrando que a situação é muito complicada.  Temos, no mínimo, dois problemas:  um, 

quando já se tem os convênios assinados e tem contingenciamento, realmente que 

critério se pode utilizar para poder passar para a criança ou para o adolescente ou para 

idoso, ou quanto por cento.   

 Então, a primeira pergunta que faço é:  como estabelecer critérios na 

hora do contingenciamento, por que prioritário é um segmento social e por que não outro.  

Acho que não paramos para discutir isso ainda. 
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 A outra questão extremamente grave são os modelos que estão aí,que 

continuamos a pagar, que são modelos extremamente falidos e fora de propósito.  

Quando dizemos que o programa com criança e adolescente no sisal é programa de 

governo, deve ser porque estava na manchete do jornal, porque se amanhã estiver na 

manchete do jornal as crianças prostitutas do Recife, este passa a ser um programa de 

governo. 

 Então, quando estamos lutando por uma política de atendimento à 

criança e ao adolescente nas suas necessidades, na questão do risco pessoal e social, é 

necessário ter uma política, um critério.  Na verdade, aquela visão de que aquele 

indivíduo é um munícipe, e aí ele terá de ser atendido com qualidade e com eqüidade 

pelo município, pelo Estado e pela União. 

 Então, todas as vezes que recebemos uma carta enorme de pessoas no 

município que estão sem atendimento porque a União não passou recursos, também não 

estamos nos preocupando para saber qual foi a resposta do prefeito, qual foi a resposta 

do governador, para saber também qual é a resposta da União. 

 Então, o município e o Estado também vão fazer pressão para não 

atender a esse munícipe, porque ele quer fazer pressão também para receber o dinheiro 

do Estado. 

 Tivemos um modelo centralizado pelo qual a União pôs recurso no 

município durante muito tempo, sendo o único que  pôs recurso lá dentro.  Agora a União 

está querendo se retirar e não estamos encontrando o caminho para que isso seja 

deslanchado.  Então, vai haver uma guerra muito grande, um desconforto e um mal-estar, 

um prejuízo absurdo, porque esse modelo que estamos discutindo para repasse de 

recurso corresponde a 20 ou, no máximo, 30% das pessoas que deveriam ser objeto da 

assistência social.  A maioria não se encaixa em nenhuma dessas estruturas que 
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estamos discutindo.  E nós vamos gastar todo o nosso dinheiro da assistência social 

referendando e remendando um modelo muito ruim e, se não mudarmos a linguagem, se 

não conseguirmos encontrar estratégia de discutir responsabilidade, não vamos encontrar 

um modelo.  No próximo ano vamos estar do mesmo jeito:  apresentando algumas 

planilhas, pagando alguns convênios com algum atraso, nos digladiando para tentar 

justificar. 

 Então, me desconfortam muito todas as colocações que dizem respeito à 

pessoa portadora de deficiência, que como usuários se vive no dia-a-dia, porque não 

estamos vendo discussão-chave, sobre o que essa pessoa precisa e onde ela deve estar. 

 Vou encerrar, mas eu não consigo entender por que meu filho normal 

estuda na escola ao lado, que é uma iniciativa do poder local, do poder estadual, e meu 

filho especial tem de estudar numa escola ao lado, paga pela União.  E quando isso não 

acontece, eu não consigo provar, em tese, por que aquela pessoa é dali.  Então, eu vivo 

lá como se eu vivesse na Lua.  Moro no Distrito Federal e sofro tudo o que ele faz sofrer, 

que é um dos piores Estados para trabalhar essa questão.  Nunca vi cabeça tão dura! 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em relação à primeira 

pergunta  - a única pergunta feita, a outra é um comentário -, sobre o critério de repasse 

no caso de contingenciamento, responderá o Menezes. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Os critérios foram definidos na época da 

elaboração da proposta de 95.  Por que foram definidos ali?  Porque tivemos que abrir o 

enfrentamento à pobreza naqueles três segmentos:  geração de renda, apoio integral à 

criança e ao adolescente e ação social comunitária em cima daqueles índices que os 

senhores conhecem. 
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 Passando esse projeto de lei, não podemos mais garantir se aqueles 

índices são os mesmos.  Por que não são os mesmos?  Porque sofreram... 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Nós estamos só perguntando sobre o 

primeiro convênio.  Você tem um convênio, vai passar. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Então, me desculpe, porque eu estava me 

perdendo na pergunta. 

 O primeiro convênio diz respeito aos serviços assistenciais, que antes 

eram chamados de ação continuada.  Neste primeiro convênio é meta e per capita.  Meu 

repasse financeiro é esse.  E com base em quê?  - e aí o doutor na questão seria o Dr. 

Wagner.  Em cima do levantamento do SCO, que era um instrumento que a LBA tinha, de 

dezembro de 1994.  E nós estamos honrando o que estava escrito no SCO.  E ainda tem 

mais:  muitas instituições têm levantado que aquele valor que estamos repassando não 

reflete a realidade.  O que o Dr. Wagner está fazendo?  Está analisando isso e está 

propondo aditivo.  E há alguns casos em que nós estamos corrigindo isso, porque não 

podemos fazer nada diferente de meta e per capita. 

 

 DEUSINA LOPES DA CRUZ - Mas a pergunta ainda não é essa.  Quando 

você pagou em abril 50%, porque o dinheiro só dava para isso, qual foi o critério para 

pagar 50% e por que pagou criança e adolescente e não pagou idoso, por que preteriu o 

portador de deficiência ou o contrário? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - A disponibilização vem por atividade.  Naquele 

momento, eu tinha disponível ali  - e disponível é saldo de empenho -, o saldo de 
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empenho que me permitia pagar era deficiente.  Se eu tivesse saldo de empenho, eu 

poderia até ter outro critério.  Mas, no momento, o que eu tinha era disponibilização e 

essa disponibilização é que faz chegar o financeiro ao Fundo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vou tentar esclarecer. 

 Quando a STN libera o recurso, esse recurso já vem rubricado para 

aquele lugar.   

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Tem um chamado programa de trabalho em 

que a liberação se dá por cada um deles.  Então, ao receber o recurso  - vou citar um 

exemplo - de 30 milhões a mais para manutenção de criança em creche, teoricamente 

não podemos pegar esse recurso e com ele pagar apoio à pessoa idosa nem ao portador 

de deficiência, porque é outra funcional, é outro programa de trabalho. 

 

 CÉLIO MORAES - A respeito disso, nosso interesse não é saber 

simplesmente do seu setor específico, mas sim que se está havendo uma priorização, a 

nível de Governo Federal, no cumprimento desses convênios, como ela colocou, alguém 

tomou essa decisão e em cima de que critérios.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A última inscrita é a 

Conselheira Fernanda. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Vou tentar falar nos três minutos. 
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 Eu tenho conversado bastante com a SAS  e vimos detectando que há 

problemas de ambas as partes, nesse processo de descentralização, dos Estados e da 

Secretaria de Assistência. 

 Eu gostaria de sugerir para a SAS e ao próprio Conselho algumas 

questões. 

 Pelo acompanhamento dos convênios que os senhores têm aqui, pelo da 

ação continuada, que foi o primeiro convênio  firmado pelos Estados, podemos verificar 

que 6 Estados têm problemas de desembolso, abaixo de 70%, entre convênios firmados 

e convênios pagos.  Entre estes Estados estão o Distrito Federal, já citado, o Rio de 

Janeiro, Sergipe, que tem problema burocrático, problema de entendimento do Tribunal 

de Contas e do próprio Governo, Goiás, Acre e Paraíba. 

 Eu acredito que não se possa deixar por isso, acho que o CNAS deveria 

ter algum tipo de conversa com esses Estados e com esses Conselhos, se eles estão 

funcionando ou não, para ver efetivamente o que está acontecendo por parte do CNAS, 

preocupado que está com o processo de descentralização.  Nós conhecemos as 

dificuldades que as pessoas colocam, mas talvez seja uma questão de assessoramento.  

Eu já sugeri isso há duas reuniões, que alguma Conselheiro do CNAS  se deslocasse a 

esses Estados, conversasse com o Conselho, com o Secretário e ver o que pode ser feito 

para melhorar. 

  (Falha na gravação. Mais ou menos 10 minutos foram 

prejudicados com a falha na gravação.) 

 

... e que seria atendido, de uma forma ou de outra.  Em determinado momento, a SAS 

não chamou e entregou essa lista para cada Estado.  A lista está aqui e vocês vêem o 
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que podem atender o que não dá para entender.  É claro que cada Estado tem uma 

demanda desse tamanho também. 

 Eu vou entrar na minha questão específica.   

 Eu fiz uma proposta - não tínhamos tempo para fazer isso, tinha que fazer 

o terceiro convênio -  para a SAS de que eu levaria ao nosso Conselho o recurso 

destinado para o Estado para ver pelo menos alguns critérios de atendimento.  Por esses  

critérios de atendimento eu informei à SAS, via ofício, que seriam atendidos todos os 

municípios de Santa Catarina, com algum valor em cima da sua população, que era o 

único critério de que dispúnhamos na hora para poder partilhar o recurso de uma forma 

mais igualitária, para não pegar 500 e botar num município e no outro, nada.  E que 

haveria tetos:  10 mil para equipamento, 15 mil para reformas, até 30 mil para construção 

nova, no máximo,para poder atender à totalidade dos municípios. 

 Bem, a partir daí começou, dentro do meu Estado, um trabalho hercúleo, 

porque tínhamos de tentar compatibilizar o que tinha aqui com o que tinha lá, município, 

entidade e tudo o mais. 

 Verificamos que não havia a menor condição de conveniar município pela 

lei eleitoral.  Entendemos, então, que seriam só entidades não-governamentais, com 

critério de população e critério de distribuição em todos os municípios.  O Conselho não 

ficou mais satisfeito, nem nós, mas achamos que era a única alternativa viável de atender 

aos municípios. 

 Disso saiu uma lista, que eu vou mostrar aos senhores, que está aqui:  

todos os municípios de Santa Catarina, com os seus pedidos, as entidades não-

governamentais, os valores dentro desses critérios. 

 Entreguei essa lista - até entreguei ontem uma cópia atualizada para o 

Daniel -  sem a preocupação de agora 260 municípios estarem mobilizados para fazer 
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esses convênios.  Nós não temos a garantia do recurso.  O que se faz?  Este é um 

problema. 

 O outro problema que eu vejo, e que coloquei em Goiânia, é que me 

causa estranheza que municípios terem sido conveniados diretamente.  Eu não falei isso 

com o Menezes na entrada, porque eu não tinha recebido ainda o Diário Oficial da União.  

Mas no dia 19 de julho, agora, foram publicados quatro convênios de Santa Catarina, de 

municípios que não eram de emenda de Parlamentares, e que foram contra os critérios 

que o Conselho aprovou:  construção de um barracão para o menor trabalhador, por 143 

mil reais - e não tem nem um município que recebeu 100 mil reais;  cestas básicas, 44 mil 

reais para Embuia;  Camboriú, construção de creches. 

 Isso não é viável!  Essa é uma coisa que eu expliquei para o Prof. 

Mulatinho, expliquei para o Maranhão e eu disse que faria uma denúncia pública se isso 

acontecesse.  Eu estou realmente irritada.  Eu acho que esse não é um procedimento 

correto.  Os nossos outros prefeitos não vão entender.  Eu tive que chamar um por um e 

conversar com eles, dizendo que havia pedido na SAS e que não era assim.  Disse a eles 

que o Conselho tinha um critério, o critério de população, o seu valor máximo é de 20 mil, 

de 30 mil, ou é para entidade não-governamental.  Não sabemos quando vem esse 

recurso, isso vem em 6 parcelas.  Fiz toda uma conversa, levei 2 meses fazendo isso e 

agora vai me chegar um desses três prefeitos e perguntar:  Fernanda, o que valeu?  Não 

valeu absolutamente nada!  Eu estou sendo desmoralizada e não é para vocês que eu 

tenho de colocar isso, portanto nem quero resposta.  Estou falando sobre isso porque é 

para a SAS e vou falar sobre isso com a Secretária.   

 Eu acho que tivemos uma conversa, no FONSEAS, no sentido de que 

entendemos que temos problemas sérios dentro dos Estados  - eu coloquei isso -, mas 

que também temos problemas sérios na SAS.  E esses encaminhamentos foram 
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encaminhamentos com os quais não concordamos.  E isso não aconteceu só no meu 

Estado, aconteceu também em outros Estados.  E colocamos isso.  E não são projetos 

prioritários, como o Menezes aqui defendeu ou o Wagner - não me lembro - sobre a 

questão do sisal ou carvoaria.  São coisas esporádicas, dentro de um Estado, sem 

respeito às decisões de um Conselho Estadual. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vocês não foram consultados sobre 

isso? 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ -  Esses projetos estavam na demanda 

que a SAS nos entregou e ficou combinado que iríamos fazer uma compatibilização.  Eu 

atendi lá Capinzal, Embuía e Camboriú, dentro dos critérios que o Conselho aprovou.  E 

aprovou assim:  referendou com uma interrogação, porque não estava aceitando que isso 

fosse dessa forma. 

 Mas sabemos que é um processo de transição, é um processo e temos 

de ter algumas maleabilidades, para um lado e para outro.  Então, eu penso que essa é 

uma questão que não é simples, é complicada.  E para a solução disso, penso que a 

única forma que temos, o CNAS tem  - e eu estou falando como Fórum de Secretários e 

também representante do CNAS - é fazer instalar e fortalecer os Conselhos Municipais o 

mais breve possível, fazer essa discussão para que eles possam controlar, porque só no 

município isso pode acontecer.  E para que isso aconteça, acho que o CNAS teria de se 

posicionar no sentido de que o município que vai receber recursos no ano que vem tem 

de ter seu Conselho e seu Fundo.  Não tem mais como se chegar no ano que vem e 

dizer:  ah, esse é um processo de transição, aconteceu porque não tinha Conselho e 
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Fundo.  Não sei, isso me parece meio radical, mas deve ser a única forma de 

encaminhamento. 

 Estamos no mês de julho, que se fizesse, então, de julho a dezembro, 

força para que esses Conselhos e Fundos estejam efetivamente instalados.  E o papel 

maior do CNAS, para mim, é o de esclarecimento dessa população sobre seus direitos.  

Politicamente, não temos mais como agir.  Todos nós somos políticos, eu tenho um cargo 

político, mas acho que se há uma lei federal, é preciso respeitá-la.  Não se vai deixar de 

atender alguém, mas se atende dentro de determinados critérios.  A um prefeito que é do 

meu partido eu posso dizer:  prefeito, seu critério é este, tem que estar dentro desse 

projeto, tem que estar aprovado pelo Conselho neste valor.  E aí ele vai entender! 

 Chamei todos os Deputados Federais que tinham proposta aqui na SAS.  

Conversei com eles pessoalmente e disse:  é este o critério, o senhor não vai poder 

passar de 20 mil, não pode passar de 10 mil, tem que ser um projeto dentro desse critério 

para esse fim, dentro do seu município;  não façam mais emendas.  Tudo isso foi 

conversado:  não trabalhem dessa forma para 1997.  Agora, eu fico desmoralizada! 

 Eu não quero que a Alba, o Menezes ou o Wagner tomem isso por mal.  

Esta é a oportunidade de colocar o assunto, porque a informação chegou agora para 

mim, eu não a tinha antes, senão teria colocado antes de entrar na sala para o Menezes.  

Eu esperava que isso não tivesse acontecido no meu Estado, em função de toda uma 

conversa que foi feita, de um acerto, de um acordo para que isso não acontecesse. 

 Agora, podem me dizer:  ah, para determinado Estado foi todo um 

processo político!  Eu concordo.  Eu não vou citar ninguém.  Mas se me disserem:  o 

governador ou o secretário só conveniou município do partido dele ou utilizou 

politicamente, eu concordo, eu não vou dizer que não, aconteceu.  Estou falando 

especificamente de mim, que fiz um processo diferente, completamente diferente. 
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 Agora, nesse processo de transição tudo aconteceu, de uma parte e de 

outra, não estou aqui livrando os Estados e dizendo que está tudo maravilhoso.  Não. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente, a coisa não 

acontece só de um lado. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Por último, eu teria uma pergunta para 

fazer ao Menezes, que diz respeito ao orçamento encaminhado de 97, que tem duas 

questões que me causaram estranheza.  Uma, foi a inclusão do Vale Cidadania, que me 

parece que seria um novo projeto que a SAS estaria apresentando para o Fundo gerir, 

que precisaria ter recursos no Fundo para 97.  O outro, que não sei se é um erro, é a 

geração de renda no Estado e municípios do Acre de 60 milhões de reais. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu já perguntei sobre isso. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Eu não estava, por isso peço 

desculpas por estar perguntando sobre isso.  Essa foram as duas coisas que eu 

estranhei. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Fernanda, considere-se desculpada. 

 O mais objetivamente possível, devo dizer o seguinte:  o Dr. César, da 

COF, deixou bem claro, na última reunião, que esses 60 milhões foram por conta do Vale 

Cidadania.  É uma proposta do Governo Federal criar esse projeto, essa atividade, e na 

época a SOF não tinha criado essa atividade.  Então, para não deixar de constar na 

proposta que foi encaminhada ao órgão federal de orçamento, foi colocado no Estado do 
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Acre.  Mas ele deixou bem claro na reunião que com isso não se desrespeitava o Estado 

do Acre.  Isso foi uma solução que ele achou para o projeto. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - O Vale Cidadania é um novo programa, 

é uma nova proposta dentro do enfrentamento à pobreza? 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Exatamente.  Então, o que ele fez?  Como não 

tinha uma funcional programática e ele tinha que encaminhar esse orçamento no sistema 

integrado de dado orçamentário, que ele fez?  Aproveitou uma funcional que existia e 

colocou ali.  Ele colocou, mas sabendo que isso é para atender ao Vale Cidadania. 

 Eu gostaria de falar contigo, Fernanda, e não quero que tenha como 

resposta, porque eu gostaria de ver esses extratos, para ver se eles não estão inscritos 

em emenda parlamentar. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Não estão.  Eu conheço todas as 

emendas parlamentares. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Geralmente, tem saído. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Não estão.  Isso eu lhe digo com toda a 

certeza.  Aquelas solicitações que vocês nos encaminharam quando da assinatura do 

terceiro convênio, os pedidos, eram até de parlamentares, mas não eram emendas.  Eu 

tenho uma distinção muito clara sobre isso:  o que é emenda é lei, e deve ser cumprida, 

se é que vai ser cumprida.  O que não é emenda, não tem obrigação nenhuma de ser 
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cumprida.  O convênio deixa claro que os Conselhos Estaduais têm de aprovar os 

convênios dentro do Estado. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Fernanda, eu gostaria de fazer alguns 

comentários sobre o que você disse, principalmente sobre grande parte do que você 

colocou, eu dou toda a razão. 

 Com relação a essa questão de atendimentos com os municípios, você 

sabe muito bem qual é o jogo político:  é o jogo da pressão, da contrapressão, é um jogo 

muito difícil, para nós, técnicos, esclarecer e você mesmo já fez a escadinha para nós.  

Realmente, não temos condições de esclarecer isso para você.  Isso realmente tem de 

ser com a Secretária, porque é um jogo. 

 Você citou outras questões com relação ao encaminhamento dos pedidos 

que a SAS fez para os Estados.  O que nós encaminhamos para todos os Estados foram 

os pleitos.  A SAS não pode deixar de receber o pleito de qualquer entidade, de qualquer 

prefeitura, qualquer que seja.  Eles querem protocolar um pleito na Secretaria, nós temos 

que aceitar.  Noventa por cento dos pleitos que foram mandados para os Estados não 

eram processos, não estavam ali para a Secretaria atender.  E nem o Estado deveria ter 

alguma obrigatoriedade de atendê-los.  Foram encaminhados para exame da demanda 

existente na SAS.  Isso foi encaminhado para os Estados como demanda que existe na 

SAS para os Estados examinarem e a possibilidade de atender ou não, dentro dos 

critérios do terceiro convênio, que eram livres para os Estados, exceção feita a esses 

outros que já colocamos. 

 Dou completamente razão a você no que diz respeito à questão do 

pagamento dos convênios, dos serviços, principalmente da LBA, e principalmente do 
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Brasil Criança Cidadã, porque realmente é um problema grave.  Agora, realmente não 

temos de onde tirar dinheiro se não houver liberação da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 Com relação a algumas outras considerações que você fez, eu gostaria 

de tecer alguns comentários. 

 Você diz que as atribuições dos escritórios deveriam ser restritas a alguns 

problemas específicos, pontuais, que existem em cada Estado. 

 Não, nós temos os convênios todos.  Eles firmam atribuições dos nossos 

escritórios com relação aos convênios.  Então, temos algumas no que diz respeito ao 

convenente.Todas as atribuições que nos cabem, enquanto repassadores dos recursos, 

deverão ser desempenhadas pelos nossos escritórios.  Então, a fiscalização, a avaliação, 

o acompanhamento, o assessoramento, tudo isso é uma coisa que tem que realmente 

pontuar em todos os Estados, são atribuições gerais.  Realmente, se poderia dar alguma 

ênfase ou não em alguns aspectos pontuais, como você citou, não há o menor problema.  

Agora, e se aquilo mudasse de ponto?  Aí, não tem como, eu não vejo possibilidade 

concreta. 

 Com relação à possibilidade que você aventou de sugerir ao CNAS que 

deslocasse um Conselheiro para os Estados do Rio De Janeiro, Distrito Federal, Paraíba, 

Goiás, Acre e Sergipe, acho que a idéia seria bem-vinda.  Essa é uma atribuição 

eminentemente operacional.  Nós estamos em negociação, diuturnamente, em tempo 

integral com os órgãos executores - você sabe que são as fundações ou as próprias 

Secretarias -  no sentido de contornar esse problema.  Melhor que nós, você sabe que 

esses problemas são de grande monta.  Claro que essa contribuição será muito bem-

vinda.  Mas esses são problemas operacionais.  Se o CNAS houver por bem decidir por 

enviar um Conselheiro a esses Estados, nada temos a opor, seria de grande ajuda, mas 

são problemas eminentemente operacionais e que estão sendo tratados assim. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Antes de você concluir, eu 

gostaria de saber se quer fazer algum encaminhamento em relação - até usando sua 

palavra - à sua irritação com o desvio da aplicação do recurso com um programa novo, 

não contemplado ainda pelo Conselho.  Se você quiser fazer algum encaminhamento, 

aproveite sua fala para que o Conselho considere isso, já que o que você colocou 

extrapola até a própria representação da SAS que está aqui, é um assunto que tem outro 

grau de implicação. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ -  Quando eu fiz essa colocação, eu 

acho que fui bem clara:  não são eles que têm de responder por isso.  Esse é um 

encaminhamento político e eu vou cobrar da Secretária, mas eu acho que é um 

encaminhamento que deveria ser feito aqui no Conselho, para esclarecimento. 

 Sobre a questão dos escritórios, eu acho que eles têm de ter todas as 

atribuições.  Acho que deveria haver uma flexibilidade para fazer uma força e auxiliar 

onde está o maior problema.  Não é que ele deixe de ter as atribuições que tem, pelo 

contrário, só que haja um esclarecimento melhor para que atenda a outras atribuições. 

 Sobre a demanda, eu queria dizer que desde o início eu tratei isso com o 

Prof. Eldo e ficou dito que o Estado poderia ver, decidir e aprovar no Conselho e tudo o 

mais.  Mas a prática não foi essa.  A prática foi um pouquinho diferente dessa.  Talvez 

isso se refira àqueles municípios que o Estado não quis atender, fez alguma alegação e 

eles acabaram sendo atendidos diretamente pela SAS, por aqui.  Esta foi a prática. 

 Então, acho que temos um discurso, e eu já apontei falhas que existem 

de um lado, mas também existem falhas muito graves no que diz respeito a esse 

atendimento político. 
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 Quanto ao jogo político, tudo bem.  É o jogo existente.  Entretanto, eu não 

concordo com ele, acho errado. Sobre isso, compro briga inclusive dentro da minha casa, 

com o meu irmão que é Deputado Federal, para fazê-lo entender isso.  Eu acho que se 

tem que mudar, tem que mudar e se tem que aceitar.  E é lei federal, ninguém está 

falando de deliberação que não está em lugar nenhum.  É uma lei federal que tem de ser 

cumprida!  Então, a SAS tem que aceitar.  Vírgula, não, temos que fazer uma 

consideração que 1995 foi um ano, 1996, foi outro.  Eu acho que quando vieram esses 

pedidos para cá, deveriam ter dito:  vá conversar no seu Estado, vá conversar no seu 

município, e não ficar recebendo processo, instruindo processo, pedindo documentação e 

tudo o mais aqui.  Ficou uma loucura, nos últimos dias, para fazer os convênios.   

 Essa posição que eu estou colocando é minha, não é nem do Fórum, é a 

minha posição enquanto Conselheira do CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Este assunto já veio, já 

voltou, já está bem claro que essa posição não é de vocês.  Entendemos a limitação da 

representação de vocês em esclarecer um assunto que está, como eu já disse, numa 

outra alçada. 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Agora, sobre encaminhamento 

concreto, proponho ao Conselho que efetivamente coloquemos a instâncias superiores a 

preocupação com esses recursos e o pagamento desses convênios. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu concordo plenamente com a nossa 

Conselheira.  Eu entendo que esse fluxo de comunicação teria de ser perfeitamente 

corrigido. 
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 Em relação aos escritórios, estamos repensando cada escritório.  

Estamos fazendo uma avaliação desses escritórios e temos a chance, por exemplo, de 

adequá-los de acordo com o perfil do Estado, ou pelo menos ao perfil regional, para 

responder melhor à necessidade de cada Estado, porque temos Estados mais avançados 

e menos avançados. 

 Quanto ao fluxo de comunicação, entendo que aqui nós não podemos 

receber mais nenhum pleito estadual.  Tem de ser reconhecido o pacto federativo, onde 

cada esfera tem sua competência clara.  E estabelecer esse fluxo de comunicação na 

Secretaria, a fim de que os pleitos sejam apresentados à Secretaria de Estado e aos 

municípios, para que eles sejam contemplados nos planos estaduais e municipais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Dra. Marlova, encaminhe a 

ponderação trazida pelo Deputado Miguel Rosseto. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que deveríamos dar a palavra 

ao Deputado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como ele veio por seu 

intermédio, eu estou pedindo que lhe passe a palavra. 

 

 MIGUEL ROSSETO - Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros. 

 Eu sou Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande 

do Sul. 

 Eu queria agradecer à Conselheira Marlova e ao Conselho pelo convite 

para participar e acompanhar essa discussão de vocês. 
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 Na verdade, a Conselheira Fernanda nos trouxe um quadro que era um 

pouco a preocupação que eu gostaria de expor, ou seja, a preocupação dos 

Parlamentares.  E eu não estou aqui como representante do Parlamento, mas eu diria 

que há uma preocupação muito grande de uma parcela de Parlamentares nesse sentido - 

e eu penso que deveríamos aproximar essa relação do Conselho com a própria 

Comissão de Orçamento e com Parlamentares. 

 Eu acho que existe uma questão central, aqui colocada, que exige uma 

avaliação permanente daqueles que têm compromisso com a construção de um processo 

de democratização e transparência na aplicação dos recursos públicos.  Isso porque 

esses critérios seguramente sinalizam uma possibilidade de uma maior eficiência na 

aplicação desses recursos. 

 Penso que a idéia fundamental é a da transição, e conseguirmos localizar 

em que fase dessa transição estamos.  Será mesmo que estamos avançando?  Quais 

são os elementos positivos de avanço e quais os elementos que devem ser negados, 

pois na verdade representam a manutenção de uma relação clientelista, fisiológica, 

ineficiente, corruptora do Estado brasileiro em relação ao conjunto das suas relações com 

a sociedade. 

 Eu acho que este ano tem uma particularidade extremamente importante, 

que são as eleições municipais.  

 Penso e me atrevo a fazer essa sugestão, sugestão que se refere a um 

balanço que o Conselho Nacional deveria fazer em relação à aplicação dos recursos 

públicos de 1996, até porque é um ano atípico, até porque é um ano de eleições 

municipais. 

 Eu digo isso, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, muito a partir de uma 

experiência pessoal, própria, de quem não tem uma experiência de anos no trânsito de 
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gabinetes dos órgãos do Executivo.  O que aconteceu em Brasília nos dias 27, 28 e 29 de 

junho  - com a loucura geral nos Ministérios da Assistência e do Planejamento, para a 

feitura dos convênios, como data limite - deu a sensação, para aqueles que  avaliaram o 

fato, de que houve efetivamente um avanço na definição orçamentária, na Comissão e no 

Congresso Nacional. Não no que se refere ao mérito  - eu não vou discutir o mérito do 

avanço na feitura da peça orçamentária -, mas no processo de transparência a aprovação 

do Orçamento efetivamente avançou, pois todas as emendas parlamentares eram de 

caráter público, todas as alocações de recursos tinham caráter público.  O grande 

problema, a meu ver, não é mais se a emenda do Parlamentar é legítima ou não.  O 

grande problema que se verificou de novo foi a inexistência absoluta de um processo de 

transparência na feitura dos convênios.  Eu digo isso um pouco por aquilo que eu escutei 

aqui, que vocês expressaram.  De tal forma que hoje é extremamente difícil para a própria 

sociedade avaliar o processo de alocação de recurso público.  Eu não vou citar exemplos 

do meu Estado, mas há vários exemplos, onde há um processo quase clandestino de 

definição de convênios, porque se construiu uma dinâmica de novo fechada e pouco 

transparente, onde os organismos, sejam estatais, municípios ou ONGs, praticamente 

escondiam os valores de seus convênios, como uma forma de proteção.  Então, não há 

transparência, ou não ocorreu transparência na definição desses convênios.  Por quê?  

Porque a forma como eles foram construídos  - e a Fernanda traz isso muito bem - 

mostra que  os convênios foram firmados sem obedecer a critérios transparentes, 

técnicos que possam ser publicizados, eu diria.  E, portanto, se constrói uma relação, a 

meu ver, extremamente preocupante.  Na Câmara dos Deputados, todo o dia há 

denúncias da volta dos escritórios de intermediação;  todos os dias há denúncias de 

escritórios de intermediação por parte de prefeitos, que procuram parlamentares para 

denunciar isso.   E aqui não vai nenhuma crítica a vocês, pelo amor de Deus.  É uma 
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estrutura que, a meu ver, reproduziu, infelizmente, aquilo que imaginávamos já ter 

superado, ou seja, uma relação pouco transparente, uma relação sem critérios definidos, 

uma relação de favorecimento ou privilegiamento de amigos que tiveram maior ou menor 

acesso.  

 Eu quero dizer, Presidente, que estou muito satisfeito por ter participado 

da reunião e escutado o que aqui foi dito, porque se vai conhecendo mais os problemas 

e, seguramente, com isso pode-se fortalecer estruturas que, a meu ver, representam a 

possibilidade de democratização do Estado brasileiro, como é o Conselho Nacional de 

Assistência Social. 

 Acho que é extremamente importante um balanço desse processo, que 

vocês pudessem auxiliar, em nível de informação, com um balanço global, nacional sobre 

o que se fez com o dinheiro público neste País.   

 A dificuldade que nós temos de ter acesso a informações consolidadas, 

de conseguir ultrapassar as barreiras infindáveis do Estado brasileiro no que se refere à 

Secretaria de Finanças, à Secretaria do Tesouro, aos conjuntos de organismos são muito 

grandes.  E isso é preciso para que se possa explicar a qualquer cidadão, de forma clara, 

como esses recursos foram aplicados, quais os critérios utilizados, como  esses Estados 

receberam, essas entidades receberam e quais foram as finalidades para que receberam. 

 Essa pergunta, absolutamente simples, que qualquer cidadão tem o 

dever de vê-la respondida, nós temos  - e eu falo como Parlamentar - uma dificuldade 

brutal para responder, o que deveria ser uma questão absolutamente simples. 

 Eu me atreveria a fazer duas sugestões, e já fiz uma:  um balanço desse 

processo e que esse balanço fosse divulgado para os Parlamentares.  A segunda 

questão que eu também me atreveria a sugerir seria um convite do Conselho  - não sei se 

já houve isso, se já fizeram peço desculpas - para àqueles Parlamentares, de todos os 
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partidos, que tivessem interesse de participar do processo de discussão com o Conselho 

a comparecer às reuniões. 

 Nós estamos, mais uma vez, entrando na definição da lei orçamentária  - 

aprovamos a LDO -, vamos entrar no segundo semestre, de novo, nesse ciclo da 

definição da lei orçamentária e eu acho que seria extremamente importante e produtivo 

que houvesse um convite, por parte do Conselho, aos Parlamentares da Comissão de 

Orçamento para discutir o assunto, de tal forma que houvesse uma maior relação de 

troca sobre essas preocupações e sobre os critérios, bem assim sobre a questão das 

emendas. 

 Encerrando, todos vocês sabem que as emendas dos Parlamentares têm 

caráter autorizativo.  Portanto, a definição das emendas, a aprovação das emendas e a 

própria publicação por parte do Executivo de um orçamento acatando ou não 

determinadas emendas, em nada assegura a transparência de um processo.  Por quê?  

Porque não necessariamente aquelas emendas aprovadas serão traduzidas em 

convênios ou serão executadas.  Então, na verdade, a idéia de que as emendas definem 

mudanças no orçamento tem que ser muito minimizada.  O que define a execução de 

emendas é uma relação do Executivo com determinados parlamentares ou determinadas 

emendas.  E essa é uma situação dramática.  Por quê?  Porque até a definição das 

emendas, o ato de publicação do orçamento há um processo transparente.  Qualquer um 

de vocês pode pegar o orçamento publicado e ver quais são as emendas dos 

parlamentares na área da assistência social:  lá estão elas.  O problema é que a 

execução não guarda relação direta com essas emendas, porque elas têm caráter 

autorizativo e, portanto, o Executivo vai executar essas emendas ou não a partir do seu 

critério. 
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 Então, eu queria deixar isso bem claro, porque muitas vezes se utiliza a 

idéia das emendas como algo bíblico - com o perdão da palavra -, ou seja, a aprovação 

das emendas traduz necessariamente um compromisso do Executivo na sua execução, o 

que não é verdade porque, passada essa fase, passamos à fase efetiva da execução 

orçamentária, em que não se guarda relação com as emendas parlamentares.  Repito:  

não guarda relação com as emendas parlamentares.  Guarda uma relação do Executivo, 

eu diria assim - e aí entra aquilo que você falou -  com interesses de Governo, que são 

legítimos, até porque é governo, mas o problema da legitimidade é eliminado ou reduzido 

quando não há transparência no processo.  E eu fico imaginando  - permita-me, 

Conselheira Fernanda -  a situação sobre esse relato que a senhora trouxe;  é uma 

situação extremamente complicada para o jogo político, porque desmoraliza aquilo que 

deveria ser permanentemente reafirmado:  um trabalho transparente, com critérios, com 

definições. 

 E com essa prática, nós reafirmamos a velha tradição do Estado 

brasileiro que nós queremos negar, a velha tradição do clientelismo, do fisiologismo. 

 Encerro minhas palavras, agradecendo a todos pela oportunidade de 

acompanhar essa discussão, que para mim foi extremamente rica.  Deixo essas duas 

sugestões, no que se refere a um balanço que a sociedade tem o direito de conhecer e 

vocês, seguramente, são um organismo privilegiado e responsável para fazer esse 

acompanhamento, bem como a idéia de convidarem  - acertando o timer com a Comissão 

de Orçamento - os Parlamentares para discutirem o assunto, antes da definição da lei 

orçamentária.  Eu acho que seria extremamente rica essa relação. 

 Fica aqui meu agradecimento. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Deputado, em nome do 

Conselho, agradeço sua presença.  Está formulado o convite para que sempre volte ao 

Conselho. 

 Devo lhe dizer que uma das competências fundamentais do Conselho é 

exatamente aprovar a proposta orçamentária, avaliar a aplicação desses recursos, para 

saber se o que foi pensado e destinado está sendo aplicado segundo os programas 

estabelecidos dentro da política nacional de assistência social, que é o nosso item 

primeiro de preocupação. 

 Vejo com extrema importância essa sua preocupação. 

 Em relação ao segundo ponto, já estamos agendando, para o início de 

agosto  - desde a semana atrasada estamos tratando disso - contatos com a Comissão 

de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, bem como da Comissão de 

Assuntos Sociais do Senado e Comissão de Orçamento, exatamente para integrarmos o 

Parlamento nesse processo.  No Fórum de Goiânia, inclusive, foi sugerido que fossem 

convidados parlamentares para conversarmos, a fim de se criar uma consciência dessa 

inter-relação entre o Fórum, o próprio Conselho e os Parlamentares, para que saiamos 

desse processo que todos queremos negar.  Agora, reconhecemos que há enormes 

limitações, limitações por razões culturais, pela prática tradicional a que o senhor se 

referiu e que precisamos vencer.  E isso só vamos vencer na conversa e lutando com 

muita força para que se cumpra a lei.  Infelizmente, além dos vazamentos, aquilo que é 

determinado em lei não se cumpre  - o que é muito mais grave.  Se cumpríssemos a lei, a 

rigor, essa margem ainda seria imperdoável, mas muito menor.  Infelizmente, mesmo 

com determinações legais ainda há atropelos em relação a isso.  Como o senhor 

percebeu pela discussão, o Conselho está extremamente preocupado com a questão, os 

temas são colocados com absoluta clareza, buscando, através de encaminhamento, 
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como se resolve a questão.  O Conselho está preocupado, reconhece que tem limitações, 

fica sensibilizado com sua preocupação que, pelo demonstrado, também é a nossa, só 

que seu apoio reforça nossas preocupações. 

 Em relação à sua segunda sugestão, é mais um reforço para que nos 

aproximemos mais.  Aliás, de novo, é uma via de duas mãos para aproveitarmos.  Em 

Goiânia, eu me referi a essa questão, dizendo que quando um parlamentar, por mais 

legítimo e representativo que seja, busca um recurso para o seu município, com isso ele 

pode atropelar um processo que está sendo discutido dentro da linha da 

descentralização.  Então, por que não reunir os Parlamentares e lutar por mais recursos, 

conjuntamente?  Por que não cumprir o orçamento da Seguridade Social - o que já disse 

mais de uma vez, pois esta é matéria permanente de meu estudo.  A Seguridade tem 

recursos, é uma questão de canalização desses recursos.  Então, em vez de um 

Parlamentar ou outro pedir um projeto específico para a sua cidade - por mais legítimo 

que seja esse pedido, de repente há um município vizinho muito mais necessitado que o 

ele, apenas ele foi mais feliz, tem mais força, tem vinculações e conseguiu obter aquele 

recurso -, por que não reunir o Parlamento e este entender que a Assistência está dentro 

do conceito de Seguridade Social, é uma das pernas da Seguridade?  E que há recursos 

conceitualmente designados para esse fim?  O Conselho está se comprometendo a fixar 

critérios e há um processo nesse sentido, critérios segundo necessidades de cada 

município. Se o Parlamentar, em vez dessa coisa individualista - com o apoio, 

evidentemente, de segmentos governamentais nos três níveis, sem distinção - lutar para 

aumentar esse bolo de recurso, sabendo de antemão que haverá um critério 

preestabelecido de partição, segundo essas necessidades, certamente caminharemos 

em outro rumo. 
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 Reconhecemos essa necessidade e todo o Conselho está empenhado 

em lutar por isso. 

 Mais uma vez, muito obrigado por sua presença neste Conselho. 

 A Conselheira Ana Lígia pediu a palavra. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Era só para podermos levantar os problemas aqui 

colocados.  É mais uma questão de organização e de encaminhamento.  Levantar alguns 

problemas que foram colocados e aí já verificar algumas sugestões do ponto de vista de 

tentar minimizá-los ou resolvê-los.  O Deputado deu algumas sugestões, a Secretaria 

também fez algumas sugestões.  Agora seria o caso de encaminharmos algumas coisas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu realmente tinha 

observado que o resumo do encaminhamento da Conselheira Fernanda foi no sentido de 

que o Conselho Nacional levasse às instâncias superiores as preocupações por ela 

levantadas.  É isso, Conselheira? 

 

 FERNANDA BORNHAUSEN SÁ - Com relação aos repasses dos 

recursos para honrar os convênios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação sobre 

esse encaminhamento?  (Pausa.) 

 Podemos colocá-lo em votação? 

 Com a palavra o Conselheiro Célio. 
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 CÉLIO MORAES - Eu acho que há uma série de encaminhamentos 

possíveis com relação a essa questão específica que foi levantada com o problema que a 

Fernanda nos trouxe.  Eu gostaria de saber se vamos, neste momento, levantar todas as 

propostas e já defini-las ou se vamos poder dar continuidade às discussões, para levantar 

o conjunto dos encaminhamentos, que é o que a Ana Lígia havia colocado.  Há uma série 

de propostas para encaminharmos, não sei se será possível fazer agora. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos ver, já que estamos 

com o horário bem avançado. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só queria lembrar, Presidente, que à 

tarde temos a avaliação da situação dos Estados e Municípios, que será feita em 

conjunto pela Fernanda, por mim e pelo Prefeito Lessa.  Eu já falei por telefone e fui 

informada que o prefeito já veio.  Acho que essa avaliação vai nos remeter a 

encaminhamentos que são conjuntos aos que tomaremos agora.  Portanto, acho que 

devemos fazer em bloco, à tarde, depois de ouvir a avaliação feita pela Fernanda e pelo 

Prefeito. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que ainda tem 

uma questão que a Ana Lígia colocou na pauta:  os benefícios continuados. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está anotado aqui, será 

tratado à tarde. 
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 CÉLIO MORAES - Aproveitando a presença do pessoal da SAS, pois não 

sei se eles estarão aqui na parte da tarde, o Menezes estava oferecendo a possibilidade 

de fazer o levantamento desses convênios firmados diretamente com municípios, alguns 

deles considerados prioridade de Governo.  Enfim, todos eles, para que o Conselho 

pudesse fazer essa análise, seria um documento muito importante para termos em mãos:  

quais são os convênios que foram firmados que não passaram pelos Conselhos 

Estaduais e Municipais de Assistência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Fica feito o registro da 

solicitação. 

 Então, vamos suspender a reunião.  Para a parte da tarde, cumprimos os 

itens da pauta. 

 

 JOSÉ MENEZES NETO - Poderia repetir o que foi solicitado? 

 

 CÉLIO MORAES - Quais os convênios firmados sem que tenham 

passados pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Assistência, sem ter recebido o 

aval dos Conselhos, para que possamos detectar problemas como esses que a Fernanda 

trouxe.  Ela trouxe um caso, mas acho que são centenas. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Eu acho que já adianta, Célio, para o pessoal, mas 

acho que o Conselho deve pedir por escrito, porque é uma questão complicada. 

 Por acaso, eu recebi uma demanda de Porto Alegre, porque Porto Alegre 

não recebeu nenhum recurso do Estado.  Porto Alegre me fez uma pergunta que eu 

repassei ao Maranhão, para poder responder para Porto Alegre.  A pergunta de Porto 
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Alegre foi a seguinte:  a SAS fez algum convênio com o município?  Eu perguntei isso ao 

Maranhão e ele disse que não, nenhum.  Então, fica uma coisa obscura, confusa, difícil 

de entender. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, o Conselho 

encaminhará formalmente a questão levantada pelo Conselheiro Célio. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Há duas semanas que eu fiz essa pergunta ao 

Maranhão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu pediria que 

retomássemos a pauta no início da tarde.  Democraticamente, apesar de já ser mais de 

13 horas, vamos manter o horário da tarde para as 14 horas.  Pediria, inclusive, a 

presença da SAS na reunião da tarde, tendo em vista que temos um item da pauta  - 

Avaliação da situação dos Estados e Municípios - que eventualmente implicará 

esclarecimentos de sua parte.  Então, eu convidaria os colegas da SAS  a também 

comparecerem na parte da tarde, para que possamos prestar esses esclarecimentos. 

 Está suspensa a reunião.



 

 204 de 334 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prezados Conselheiros, 

vamos retomar os nossos trabalhos. 

 Pergunto, inicialmente, se há algum encaminhamento para alteração da 

pauta da parte da tarde.  Há um assunto que é Pastoral da Criança, reapresentação, 

conforme solicitado pelo Conselho, e isso já foi encaminhado ao Conselheiro Elizeu.  Ele 

vai chegar daqui a pouco, porque tinha um compromisso às 15 horas, mas vai chegar em 

seguida. 

 Iríamos conversar com a Conselheira Fernanda, mas ela está com um 

compromisso no oitavo andar e tem um problema de horário de vôo, mas começamos, 

então, o assunto pela representação dos Municípios.  Antes de começarmos, quero 

registrar a presença do Prefeito de Maceió, Dr. Ronaldo Lessa, que nos dá o prazer desta 

visita, num momento extremamente oportuno, que é a avaliação dos Estados e 

Municípios. Nada melhor que um Conselheiro com mandato municipal expressivo, como é 

o caso do nosso colega Conselheiro, que também é Vice-Presidente da Confederação 

Nacional de Municípios.  Então, temos uma representatividade extremamente expressiva.  

Isso é importante porque dá peso ao que vem a ser colocado, isto é, sobre como anda a 

situação dos Municípios, vis-à-vis a questão da descentralização, assunto que está 

tomando prioritariamente a nossa atenção.  É de uma felicidade singular termos um 

Conselheiro que está ao mesmo tempo colaborando na discussão, na implementação e 

sofrendo as ações nessa área.  Eu pergunto aos dois quem começa a falar sobre o 

assunto. 

 Passo a palavra à Conselheira Marlova, para explanar a primeira parte, e 

logo em seguida ao Prefeito Ronaldo Lessa.   A seguir, a Conselheira Fernanda, para 

relatar a parte dos Estados. 

 



 

 205 de 334 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Vou usar da palavra rapidamente para 

dizer da alegria que é para mim ter um suplente - e uma honra - como o Prefeito Lessa, 

um dos mais altos índices de aprovação no Brasil por parte da população.  Ele é uma 

pessoa extremamente comprometida com a redemocratização do país, com todas as 

lutas contra a exclusão de imensa parcela da população brasileira, especialmente nas 

questões sociais.   

 Para mim sempre foi motivo de muita alegria e de muito orgulho que o 

Prefeito Lessa fosse o suplente da representação dos Municípios no Conselho Nacional 

de Assistência Social, especialmente por este alto grau de compromisso com a parcela 

mais excluída da população.  A Confederação Nacional dos Municípios sempre se 

posicionou, especialmente no período pós-constitucional pela defesa intransigente dos 

preceitos constitucionais, especialmente àqueles voltados para a defesa dos direitos da 

cidadania, onde se incluem as questões da Seguridade Social - Saúde, Previdência e 

Assistência Social -, os direitos das crianças e dos adolescentes e uma série de direitos 

sociais que a Constituição de 88 tratou de assegurar. Por outro lado, a Confederação 

Nacional de Municípios também entende que a Constituição de 88, embora 

eminentemente municipalista e descentralizadora, foi pródiga em repassar encargos mas 

não foi tão pródiga em repassar recursos.  Então, a avaliação que a nossa entidade faz é 

de que a partir de 88 os Municípios assumiram responsabilidades sempre crescentes 

sem a contrapartida dos recursos necessários para enfrentá-las.  O que dizemos é que se 

a Constituição de 88 gerou uma suposta euforia não se pode dizer o mesmo em relação 

à questão do repasse dos recursos e também da legislação, que ainda é centralizadora.  

 Então, a Confederação Nacional dos Municípios vem sentindo os efeitos 

perversos dessa proposta de descentralização que muitas vezes ainda identificamos 

como se fosse uma centralização camuflada, que, na verdade, se repartem apenas os 
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encargos sem que se reparta o poder decisório e os recursos financeiros necessários 

para executar esses encargos. Com isso, a Confederação, especialmente na área social, 

tratou de fazer uma defesa ampla dos direitos que a Constituição assegurava.  Nós 

sabemos que o processo de descentralização da Assistência Social é um processo que 

caminha com dificuldades. A Confederação sempre se envolveu diretamente, ainda antes 

da aprovação da Lei Orgânica, numa luta pela aprovação da Lei Orgânica, os Municípios 

sempre estiveram presentes.  Depois da aprovação da Lei Orgânica a nossa 

representação no Conselho sempre se posicionou em defesa da população, até termos 

tido a honra de ter presidido o Conselho por dois anos, em nome dos Municípios 

brasileiros.    

 A nossa participação, hoje, o que eu combinei com o Prefeito Lessa, seria 

mais no sentido de podermos mostrar um pouco das dificuldades que os Municípios vêm 

tendo, na prática, com esse processo da descentralização da Assistência Social e com 

todo esse processo que a Constituição de 88 gerou, que é um processo de dar 

responsabilidade aos Municípios.  A própria questão dos Conselhos, por exemplo.  Nós 

sabemos que existem Municípios onde há resistência à criação de novos  Conselhos, 

porque são Municípios com até 10 mil habitantes. Hoje vocês viram as estatísticas sobre 

os 5.794 Municípios brasileiros: mais de 70% são Municípios com até dez mil habitantes. 

O que acontece nesses Municípios?  É que temos os mesmos cidadãos envolvidos nos 

Conselhos da Criança, da Saúde, da Educação. Então, existe uma resistência natural, 

que é verdadeira, à criação desses novos Conselhos, à proliferação desses instrumentos 

que deveriam ser de participação, de cidadania, porque eles criam demandas para os 

Municípios, sem contrapartida.  Se formos observar o depoimento que foi dado hoje pela 

SAS em relação ao repasse de recursos, vamos ver que os Municípios que assumiram a 

responsabilidade na área de Assistência Social não receberam recursos por isso e os 
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antigos convênios de ação continuada estão pagos 100% só até abril.  Acho que existe 

mesmo uma situação de dificuldade. 

 Eu pediria que o Prefeito Lessa fizesse uma exposição mais geral sobre o 

que ele está vendo, um pouco também no Estado de Alagoas, já que ele é Prefeito de 

Maceió e, pelo cargo de Vice-Presidente da Confederação, o Prefeito Lessa tem podido 

estar em todos os eventos municipalistas de âmbito nacional, eventos onde sempre 

procuramos incluir algum painel ou algum seminário específico sobre a assistência social, 

justamente para reforçar a área e identificar as dificuldades do processo de 

descentralização. 

 A minha introdução era esta. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra o Sr. Prefeito 

Ronaldo Lessa. 

 

 RONALDO LESSA - Em primeiro lugar, a minha saudação. 

 Além das atividades de Prefeito, no Executivo, depois fui levado à 

Presidência da AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, depois Vice-Presidente da 

Confederação e - acharam pouco - a Frente Nacional de Prefeitos colocou-me na 

coordenação.  Isso, na verdade, é um aprendizado. É o meu primeiro mandato de 

Executivo.  Eu quero justificar as minhas ausências, com insistentes solicitações da 

Marlova para eu estar presente.  Eu conheço um pouco da linha da Marlova, do que ela 

pensa e desenvolve. Então, eu sentia absolutamente dispensável a minha presença 

como suplente no Conselho, porque sabia o que ela iria defender, quais os pontos de 

vista.  E nesses outros fóruns, que acabei de falar, como a Frente Nacional de Prefeitos, 

a Confederação e a própria AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, falta muita 
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coisa a construir.  Então, sem querer pedir desculpas, mas justificando, peço que 

compreendam.  É a primeira vez que venho ao Conselho, mas de todas essas funções, 

afora a minha de Prefeito, é aquela que eu sentia que a minha ausência estava 

absolutamente bem representada.  Sempre tivemos sintonia nas questões fundamentais, 

de princípios e conceitos.  Então, eu não me sentia culpado.  Era a falta que eu fazia, 

sabendo que não estava sendo cúmplice nem prevaricando. Eu sabia que estava bem 

representado. 

 O segundo ponto é que sempre as pessoas me cobravam aqui: "Como é 

que Maceió não tem Conselho?  Que lei é esdrúxula é essa, em que o Presidente é o 

próprio Prefeito?"  Quem conhece a minha administração sabe que aquilo era uma 

excrescência feita em função de uma crise institucional entre prefeitura e Governo 

Municipal, em que a denúncia dos atos de corrupção foi feita pelo Líder que o irmão, por 

coincidência, é o Secretário de Ação Social do Município, e deliberadamente os 

vereadores resolveram retaliar a Secretaria, sobretudo o Secretário.  E acharam que a 

forma era transferindo. Eu queria deixar bem claro - podem procurar todas as entidades 

em Maceió - que fui às entidades para elas pressionarem a Câmara para ela mudar 

aquela lei. Eu não consegui mudar aquilo.  Era preciso que elas chegassem lá e 

dissessem que aquilo não poderia continuar.  Nós promulgamos em fevereiro, porque era 

melhor ter o Conselho do que não ter, e depois corrigiríamos, tentaríamos convencer à 

Câmara que aquilo tinha sentido, ia de encontro ao que havia de avanço no conceito de 

Assistência Social no país.  Eu quero dizer que graças a Deus a crise está superada, a 

Câmara aprovou a correção da legislação, o Conselho tomou posse em Maceió e espero 

que nesta semana eleja o seu Presidente.  A posse foi segunda-feira. 

 Outro aspecto que eu queria começar a falar, antes de tocar no assunto 

mais específico, é com relação ao que Marlova falou, em relação aos Municípios, que já 
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está gerando uma cultura.  Há poucos dias encontrei dois Governadores e a crítica deles 

era que as Prefeituras, sobretudo as de capitais, estavam com muito dinheiro e, por isso, 

é que estavam tendo êxito na administração, e que havia uma deformação na 

Constituição de 88.  Eu não sei se aqui já foi discutido alguma vez o assunto, mas ela 

tocou no assunto da Constituição, que transfere e passa para o Município, corretamente, 

uma série de políticas públicas, e o Município já mostrou que tem atuado com mais 

competência, a sociedade fiscaliza melhor, democratiza mais fácil. Eu acho, inclusive, 

que é um engano desses Governadores, porque, na minha avaliação, o que está 

acontecendo de diferente entre Governos e algumas capitais, que têm tido êxito nos seus 

Governos, é que os Governadores estão gritando que estão doentes, mas não fazem 

nada.  Dizem que só podem fazer com reforma administrativa, quando os Prefeitos 

fizeram um enxugamento da máquina com essa lei que está aí, agilizaram, 

informatizaram, aumentaram 120%, nos últimos quatro anos, as receitas municipais, 

quando as dos Estados têm caído, e a do Governo Federal aumentou um pouco.  Esta é 

a realidade. Eu acho que eles não têm tido a sensibilidade de ser contemporâneos, ainda 

estão governando como se estivessem na época da inflação, quando se aproveitavam da 

inflação para fazer caixa e governavam em cima dos salários não pagos ou do que eles 

geravam de defasagem salarial.  Esta é a minha crítica fundamental.  Nos Governos que 

dizem que têm êxito, e às vezes ficam criticando, como é o caso das Prefeituras de Porto 

Alegre, Recife, Maceió e Belo Horizonte, verifiquem o índice de democratização, o avanço 

na área social.   Eu acho que este é o êxito maior. 

 Quais os impostos que passaram para nós?  O ITBI e o IVVC, que neste 

ano foi cortado.  O ISS já tinha, antes de 88, o IPTU também.  Só que as plantas 

mobiliárias foram refeitas, as prefeituras foram informatizadas, aumentou-se a 

arrecadação, ou seja, a capacidade de arrecadação do Município.  Nós mostramos que 
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somos mais eficientes para fazer isso.  Mas os impostos são esses dois, sendo que um 

deles é insignificante, principalmente num processo de recessão, como o ITBI - Imposto 

de Transferência.  Portanto, é uma falácia esse discurso que eles têm colocado.  E por 

isso justifica-se o Governo renegociar as suas dívidas, Governo que está agora com a 

propaganda da televisão mostrando que até as dívidas da agricultura está renegociando, 

enquanto os municípios não renegociou nenhuma.  Ao contrário, esse inclusive é um 

aspecto que vou colocar aqui da discriminação que está existindo com os Municípios.  Em 

princípio, não nos recusamos às tarefas, achamos que está correta a municipalização, 

não prefeituralizar, isso é diferente.  Somos a favor de municipalizar e fazer a sociedade 

de gestora, democratizando com o Governo essas políticas públicas. Acho isso correto.  

Agora, é uma falácia essa questão. 

 Eu fui avisado pelo Celecino desta reunião na semana passada, foi a 

primeira pessoa que me avisou.  Vivendo mil problemas não me preparei - o que eu 

gostaria de ter feito -, em respeito ao Conselho, para fazer uma exposição que fosse o 

espelho dos Municípios brasileiros. Não me sinto, portanto, preparado para isso e peço 

desculpas a vocês por isso.   

 Tanto a Frente é um movimento quanto a Confederação é uma entidade 

que não tem sede.  O Gil, Presidente, faz da FAMUS um ponto de apoio.  Apenas a ABM 

tem um corpo mais preparado que talvez tenha elementos comprobatórios de algumas 

coisas que vou falar aqui.  E também são coisas fáceis de se detectar se são verdade ou 

não. 

 Consegui, no caso de Alagoas, através da AMA - Associação dos 

Municípios de Alagoas, algumas informações. No que se refere à assistência social do 

Governo, este repassa menos de 5 centavos por criança atendida em creches, embora 

esse valor seja maior.  O que chegou até hoje e o que está sendo possível de colocar... O 
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relatório é de Quebrangulo, o Prefeito é do PFL.  Eu fiz questão também de trazer alguns 

dados de partidos, para não chegar aqui e dizer que é grito de oposição e não ser o 

retrato da realidade. O prefeito faz um relato, mostrando poucos convênios e os 

convênios feitos, pagos com atraso.  Dessa forma, se o Município não fizer o 

investimento com recursos próprios, a creche fecha, não se mantém a criança com 5 

centavos por dia.  Aqui estão colocados todos os dados.  

 Fomos à Barra de São Miguel.  A Prefeita é a Angélica, que não é a 

primeira vez que governa.  A dela também está menos que esse valor, mesmos de cinco 

centavos.  A dela dá 0,049.  Ainda não chega a cinco centavos o que ela tem recebido, e 

com atraso, das parcelas e têm apenas convênios com creches. 

 Fomos a um Prefeito do PMDB, da segunda cidade do Estado.  

Arapiraca.  A primeira coisa que ele reclamou foi que não é atendido pelo Comunidade 

Solidária.  Arapiraca, hoje, está tendo alguns problemas parecidos com os de Maceió. 

Como é a segunda cidade geográfica e economicamente importante - ela fica no agreste 

- passa a ter um processo de favelas, começam a surgir os problemas normais das 

cidades de maior porte, em função da política do campo  - esta a verdade.   

 Maceió também está vivendo um problema de afavelamento estúpido.  A 

multiplicação da população é enorme.  Eu me lembro de Maceió com 100 mil habitantes, 

e já está com quase um milhão.  Quer dizer, a multiplicação de Maceió nos últimos anos 

foi brutal, com uma enorme população morando em favelas.  Não é fácil o que tem 

acontecido, inclusive devido ao fechamento de usinas e outros coisas nesse setor. 

 O Estado de Alagoas tem 35 Municípios com Conselhos.   

 As maiores cidades são Arapiraca, Palmeira dos Índios e São Miguel dos 

Campos, que era a terceira cidade, hoje perde em arrecadação, descendo para quinto 

lugar, mas ainda é a terceira mais populoso.  É a chamada Princesa do Agreste. 
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Geograficamente é muito importante.  Palmeira tem uma configuração completamente 

diferente. Inclusive o resultado, politicamente falando, também, além de cultura. Palmeira 

é a terra de Graciliano Ramos.  

 Uma das questões, Presidente e Conselheiros, que ainda se alega para a 

não descentralização é a falta dos Conselhos, que não está muito atrasado, porque 

basicamente um terço dos Municípios têm Conselho.  É preciso que tenhamos cuidado 

para que uma coisa não fique dependendo da outra.  É a história da galinha e do ovo.  

Não faz a descentralização porque não cria o Conselho, não cria o Conselho porque a 

política não existe, e aí a cultura das prefeituras é um processo relativamente lento para 

essa transformação. Essa mudança não se dá.  Eu pergunto: e a política que o Estado 

está desenvolvendo é correta?  E o perigo de o Prefeito fazer assistencialismo e 

politicagem?  Isso não está sendo feito pelos Estados?  Esta é grande questão!  Não sei 

como erramos menos, ou como colocamos, em tese, uma política bem elaborada, 

conceitualmente.  Eu tenho alguns senões - não sei se é propício o momento para 

colocá-los ou não - em relação a essa responsabilidade.  Eu acho que seria bom, pelo 

menos para uma reflexão. Eu represento um pouco o pensamento dos prefeitos e isso 

serve até de orientação. 

 Uma delas é até onde vai a participação do Estado. Para mim há uma 

incongruência. Num determinado momento o avanço da lei dá a sensação de que o 

Estado reconhece o direito da cidadania e do bem-estar.  Está instituído isso como um 

direito adquirido do cidadão.  Parece-me que mais adiante começa a mesclar.  É, pero no 

mucho.  Então, a sociedade também é responsável, todo mundo é responsável e aí não 

ficamos sabendo até como ou de que forma há essa responsabilidade.  Eu me reporto, 

por exemplo, à questão da criança.  Qual a responsabilidade efetiva do Estado nisso?  

Estou à vontade para colocar isso, porque entendo que nenhum Governo merece 
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respeito se não tratar isso com seriedade.  Eu procuro dar o tratamento. Posso estar 

errando, mas é porque estou errando mesmo.  Se eu souber o certo, eu corrijo.  Quero 

que me ensinem o caminho das pedras. Eu criei a Secretaria de Apoio à Criança e ao 

Adolescente, tenho trabalhado demais com criança de rua, que muita gente não quer 

trabalhar.  Trabalham com os que estão na rua, mas com os de rua mesmo não querem 

meter a mão nessa cumbuca. Quanto a esses que estão na rua, colocados pela família 

para complementar a renda, são mão-de-obra escrava.  Se não levar dinheiro, leva 

porrada em casa.  Queremos ter uma ação com relação a isso. Temos programas de 

apicultura com esses meninos, programa do guia, do office-boy, o programa do jardim 

que eles estão fazendo.  São "n" programas para terem atividade.  No outro horário estão 

estudando.  Por que atividade? Não porque eu acho que é correto, porque as crianças 

deveriam ter felicidade e brincar.  Não deveriam estar trabalhando, não.  Se você pega a 

criança, coloca para estudar, de tarde vai fazer outra atividade, esporte, balé, teatro, em 

casa, de noite, apanha, porque não levou dinheiro para casa.  Esta é a verdade.  Então, 

não posso segurar a criança, tenho que soltar.  Onde está a responsabilidade do Estado? 

É soltar e mandar o pai fazer o que quiser com a criança?   

 Tentei fazer um programa de renda mínima, mas a Câmara não aceitou 

porque disse que era eleitoreiro.  Olha que esse negócio de primeira-dama não coloquei.  

Já estava separado mesmo e não tinha nem primeira-dama para colocar.  Se eu 

colocasse um anúncio, até que chegava.  (Risos.)  Entreguei a um partido.  Chamei o 

PPS e entreguei a questão, para mostrar que tinha que acabar com esse tipo de coisa, 

acabar com esse negócio de chá das cinco para resolver o problema social, com negócio 

de madame.  A Secretaria da Criança era para, simbolicamente, mostrar à sociedade 

como o Governo encarava essa questão.  Eu me sinto realmente muito limitado pois a 

Câmara não votou e disse que a renda mínima era projeto eleitoreiro etc. e tal. Estou 
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fazendo isso com o SOBRABEM (?) de qualquer maneira.  Vou encarar, diminuir o 

número de crianças sem atendimento, mas é uma experiência, não sei se vai dar certo.  

 Então, eu coloco isso como uma dúvida.  Acho que é pertinente porque 

está cedo.  Nós vemos a LOAS como um avanço, a nível de conceito institucional de 

Governo.  É um grande avanço.  Pela política antiga, era assistencialismo mesmo, era 

manter a miséria porque ali estava uma forma de não haver pressão social.  Valorização 

não existia.  Sentimos que hoje há isso e há também profissionais envolvidos nessa área. 

O Conselho de Assistência Social do Estado é politizado e inclusive exigente.  Hoje há 

um movimento nacional.  Até os políticos, quando querem manipular, como é o caso do 

Estado, enfrentam uma gama de profissionais que não é brincadeira.  Acho que uma 

coisa que está crescendo no país é esse aspecto de valorização, o que, em outro lugar, 

diríamos que é obrigação, mas em nosso país temos que parabenizar porque não é fácil 

tomar essas decisões. 

 Colocada essa minha dúvida sobre esse aspecto, devo dizer que de 

modo geral está havendo essa dualidade: ora o Governo coloca isso como uma 

conquista, como um direito do cidadão, ora transfere a responsabilidade de tocar isso 

para a sociedade, para poder tocar isso. 

 Eu queria deixar isso registrado. 

 Há outra questão sobre a qual eu não tenho número, nem valores, nem 

provas.  Nas nossas entidades, estamos nos encontrando pelo menos uma vez por mês.  

E há muita crítica com relação à política que está sendo desenvolvida.  Muita crítica.  Eu 

trouxe a lista de partidos, para evitar fazer figurinha da minha ala.  A crítica, generalizada, 

é de que não está havendo critério para se firmar convênios, ou seja, estão sendo feitos 

com quem eles querem.  Eu não tenho como provar isso. Então, com isso, acho que se 

criam dois problemas.  Primeiro, não se coloca em prática a experiência da 
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descentralização.  Era melhor errar, colocando todas as prefeituras, os Governos Federal 

e Estadual, com a sociedade civil para fazer a fiscalização.  As cidades têm feito isso.. Há 

Conselhos Escolares e Conselhos Municipais.  COnselho da Saúde:  há o ambulatorial, 

há o de bairro e há o Conselho Municipal de Saúde.  Há o Conselho Regional e o 

Conselho Municipal de Transporte.  Há Conselho da Condição Feminina, Conselho da 

Criança e Conselhos Tutelares. Então, isso é que leva o êxito às administrações.  Talvez 

fosse até melhor o Governo do Estado pressionar esses prefeitos.  Se não houver uma 

política de fiscalização e de envolvimento da sociedade, não tenho a menor dúvida de 

que as distorções vão continuar, porque todos os prefeitos têm auréola na cabeça, estão 

com a responsabilidade e vão fazer a mesma coisa, uma boa parte.  Acho que mudou 

muito, que avançaram, temos uma safra muito boa, mas acontece tudo isso. A minha 

dúvida é essa. 

 Não se faz por isso.  Aí a crítica é que se faz com quem quer,  passa-se 

por cima de critérios.  Esses dois têm Conselhos, entretanto, é dado a esse um 

tratamento e àquele não é dado.  Quando não tem, pior ainda. Aí você vê o que tem e 

não recebe nada; vê uma cidade que não tem, mas, segundo, a acusação maior, por ser 

do PSDB consegue fazer.  Esta colocação é generalizada.   

 No caso de Alagoas é até menor essa crítica, talvez até porque o PSDB 

não tenha muitos Municípios lá, Governos Municipais.  Não estou fazendo juízo de valor.  

A crítica maior é sobretudo com relação à questão dos repasses, do que realmente vai de 

recurso e a forma como vai.  O Município começa a ter medo de assumir certos 

compromissos porque depois é feito o convênio mas não recebe.  Por exemplo, não se 

alimenta uma criança com cinco centavos.  Para não se fechar uma creche, está se 

tirando de uma outra área qualquer do setor para mantê-la.  Qual é a dificuldade?  Não 

estou dizendo nem que este Prefeito está gastando corretamente, talvez até ele gaste 
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pouco nessa área.  Mas a nível de planejamento ele quebra.  Se faz um planejamento, 

tem tantas crianças para alimentar e não vem o dinheiro, vai ter de tirar de algum outro 

lugar.  Estou colocando isso como um dado informativo. 

 Por fim, eu queria colocar uma questão que nos está incomodando.  Eu 

tenho falado sobre isso para o Ministro em vários momentos - refiro-me ao Ministro 

Reinhold Stephanes, porque é o Ministro com quem temos tido mais contato.  Trata-se da 

política do Governo Federal com as Prefeituras.  Isso se expressa no Ministério dele, mas 

tem sido generalizada.  É um equívoco enorme o que está acontecendo.  Por exemplo, as 

cobranças de FGTS, de INSS, tudo isso é legítimo, não vamos fazer apologia do calote, 

embora o Governo em alguns setores da economia não receba, mas não queremos criar 

essa cultura, mesmo nos Municípios.  Queremos ter uma outra conduta.  Agora, não 

estamos suportando o que está acontecendo.   

 Presidente, eu queria deixar claro que o Município brasileiro que 

trabalhou para reduzir a sua folha em 65% - o que. aliás, a Constituição determinou - 

porque havia folhas inchadas, só com FGTS e INSS, hoje eles comprometem 12% da sua 

receita municipal, que é o FPM.  Os Municípios têm receita própria, que os pequenos 

quase não têm ICMS e IPTU, eles vivem do ICMS, riqueza gerada pelo Município e 

transferida para o Estado, e o FPM é a principal fonte deles.  Para terem uma idéia, 80% 

dos Municípios de Alagoas têm 90% da sua base em FPM.  Reparem bem, esse quadro 

é nordestino, no Sul é que muda. É Norte, nordestino. No Sul e Sudeste é que há a 

geração de produtos de riqueza e há ICMS maior.  Mas, via de regra, Município pequeno 

também tem pouco. Então, comprometer 12% não dá.  

 Um dia, o Ministro chegou a me confessar que por ele - eu vou contar em 

confidência, ele me desculpe, mas estou falando em nome do Brasil - zerava e começava 

vida nova.  Zerar não é nem pagar o passado.  Eu acho que não é nem por aí, mas que 
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falassem: vamos pagar o valor residual. Estou pagando dívida acumulada de 20 anos de 

prefeitura, que foi prevaricado pelo Governo Federal. Como se pode agora, num 

momento de transição política, num momento de estabilidade, dizer: agora vou corrigir e 

qualquer coisa entro no SIAF.  E com um equívoco também grande. O que é entrar no 

SIAF?  Ao invés de reter um dinheiro que você está devendo, retém o valor total que o 

cidadão tem de repasse.  É um outro equívoco brutal.  Essa soma de equívocos, sabe o 

que faz?  Falta na ponta.  Ou é creche que fecha, ou é escola que é ruim, ou professor 

que no Nordeste não recebe salário mínimo, a grande maioria.  Quantas cidades do 

Nordeste pagam o piso salarial que nós pagamos em Maceió para o professor?  Não 

pagam.  Então, ficamos brincando de fazer as coisas sérias!  Por que não paramos e 

zeramos?  Eu não quero zerar para não pagar dívida nenhuma.  Deveriam estabelecer a 

dívida e um critério para daqui para a frente: agora vai ser desse jeito.  O que está 

acontecendo?  Ainda não estamos fazendo aquilo que temos que fazer.  Vocês vão dizer: 

tem prefeito corrupto.  Tem, tem prefeito de todo tipo. Para esse aí as instituições têm 

que ir em cima dele, Tribunal de Contas, Polícia Federal, prende, bota na cadeia.  O Rio 

Grande do Sul está botando um bocado deles na cadeia. 

 Eu quero saber daquele que é sério, que tem compromisso, a pessoa que 

governa querendo promover o social, querendo encontrar soluções, apostando neste 

País.  Estou fazendo esse discurso, que já fiz várias vezes.  Este Conselho tem 

autoridade, este Conselho tem peso neste País e estou usando este fórum para 

desabafar.   Inclusive eu proponho aos Conselheiros que desejarem que verifiquem esses 

dados e a veracidade do que estou falando, para ver se existe alguma saída, afora esta 

que estou propondo para que o Governo possa melhorar, minimizar a aplicação dessa 

política. 

 Vou concluir, porque sei que já abusei demais. 
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 Em primeiro lugar, o Governo Federal está retendo recursos.  Quantos 

foram contemplados com as emendas orçamentárias?  Pouquíssimos no país.  Podem ir 

aos Governos dos Estados para saber quais estão bem.  São Paulo, quebrado; 

Pernambuco - estou colocando este porque se conhece a postura de Arraes -, quebrado.  

No Nordeste, Presidente, ao contrário de São Paulo, porque em São Paulo 85% das 

escolas de 1º grau são mantidas pelo Estado, é o inverso: o Município é quem sustenta 

de 75 a 85% das crianças no 1º grau.  E Alagoas conseguiu, agora, medalha de ouro.  

Não está em Atlanta, mas é o primeiro Estado em analfabetismo no Nordeste, porque o 

Estado está com 15 a 20% da sua participação na educação.  Muita criança vai para a 

escola para comer.   

 Eu hoje autorizei, como Presidente da AMA, por deliberação de uma 

assembléia de segunda-feira, que se o Governador não pagasse hoje o ICMS - a 

exemplo dos magistrados, da OAB, que já pediu intervenção no Estado - que o nosso 

advogado pedisse a intervenção, não sei se cabe agora, ou qualquer coisa, porque o 

Governador Divaldo Suruagy, há um ano e oito meses no Governo, retém ICMS. Isso é 

apropriação indébita de um dinheiro que não é dele!  Imaginem: o Governo Federal não 

pode mandar dinheiro para o Município, porque o Governo do Estado retém dinheiro que 

é do Município - é o empréstimo compulsório.  E onde faltam as coisas?  O cara come, 

bebe, dorme e trabalha no Município.  O hospital que não presta é o do Município. 

Quando falta esparadrapo, é lá.  Este é o quadro que estamos vivendo. 

 Faço apelo nesse sentido. Com exceção de um ou dois Estados 

brasileiros que estão melhores, que estão mais organizados, o resto está em dificuldades.  

E não é lá que quebra, quebra no Município.  Na ponta falta, e é lá que a pessoa vive.  

Faço este relato, esperando ter dado alguma colaboração.  Comprometo-me a estudar  

mais a matéria.    
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 Eu estava dizendo a Marlova que daqui a um mês, no encontro em Belo 

Horizonte, vou procurar dar dados concretos para deixar um relatório com vocês. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ilustre Prefeito, o Conselho 

agradece enormemente a sua presença que, esperamos, seja renovada. Consideramos a 

Marlova uma excelente Conselheira, mas que isso não seja motivo para o senhor não vir 

às reuniões. 

 Entendo, como o senhor mesmo disse, que além de relatos concretos de 

questões conceituais, também houve um pouco de desabafo da situação de penúria em 

que se encontram os Municípios, que o senhor relatou com absoluta propriedade.  

Acompanho o sofrimento pelo lado previdenciário, tenho visto o que está acontecendo e 

tenho procurado encaminhar questões relativas a essa área porque sei que não adianta 

achar que não tem problema ou colocá-lo debaixo do tapete, porque daqui a pouco o 

tapete está mais alto que o piso da sala e ninguém entrará e ninguém sairá.  É uma 

questão da maior gravidade.  Então, eu agradeço-lhe mais uma vez por esse 

complemento as suas ponderações. 

 A palavra está franqueada aos Conselheiros que queiram fazer algum 

questionamento ou alguma indagação adicional ao colega Conselheiro e Prefeito. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só queria fazer um acréscimo às 

palavras do Prefeito.  Quando o Prefeito diz "não temos dados concretos", nós vamos 

procurar, através da Confederação e das Associações Estaduais de Municípios, montar 

para a reunião de Belo Horizonte um mapa do que aconteceu de repasse atrasado, 

embora a própria Secretaria já o tenha mostrado aqui, faremos não só em relação ao 

Governo Federal mas também quanto aos convênios nos Estados, porque nem sempre o 
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repasse do Governo Federal significa o cumprimento por parte do Estado.  Muitas vezes 

o Governo repassou e o convênio, que teria que ter sido feito pelo Estado com o 

Município, não é feito. 

 A outra questão que eu queria levantar, complementando a fala do 

Prefeito Lessa, é a seguinte: no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a Fernanda 

narrou hoje, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, o que as Prefeituras têm nos 

dito, através das Associações de Municípios, é que, primeiro, os repasses são 

insuficientes; segundo, existe um sem-número de Prefeituras se beneficiando de 

convênios diretos, quando a informação que este Conselho tinha era de que não haveria 

convênios diretos - informações repassadas pelo Conselheiro Maranhão à Conselheira 

Ana Lígia que, por sua vez, repassou para mim, que sou representante dos Municípios.   

 As informações que nos chegam são de denúncias de Prefeitos de que 

outras Prefeituras estão firmando convênios. Não descemos ao detalhamento de buscar 

o partido da Prefeitura, de saber se o Prefeito é amigo ou não do Deputado, do Secretário 

ou do Governo Federal, mas o que estamos vendo é a repetição das velhas práticas 

clientelistas e do mecanismo convenial.  Aí, sim, é uma questão que preocupa muita as 

Prefeituras. Por quê?  Porque depositamos grande esperança no repasse Fundo a Fundo 

e achamos que o mecanismo convenial se presta para perpetuar essa ótica e essa lógica 

clientelista, porque firmamos convênios com quem quer, a hora que quer e do jeito que 

quer. 

 Então, vamos procurar preparar dados para consubstanciar essas 

impressões, denúncias e desabafos das Prefeituras, mas desde já queremos deixar claro 

que esta situação está acontecendo.  Esse é um reclamo dos Municípios de todo o Brasil, 

independente de ser do Sul, do Nordeste, do Norte ou do Centro-Oeste.  É um problema 

que atinge indistintamente todas as Prefeituras, inclusive independente do seu porte, 
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porque o Deputado Miguel Rosseto e a própria Conselheira Ana Lígia estão sabendo do 

exemplo da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que ficou fora de qualquer 

convênio do Governo Federal, quando Porto Alegre concentra mais de 30% da população 

do Estado.  É difícil! 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Só um esclarecimento, porque não sei se 

hoje de manhã ficou muito claro isso.  Em todos os convênios que a Secretaria de 

Assistência Social tem celebrado com os Municípios brasileiros, a transferência dos 

recursos só se dá de Fundo a Fundo.  Não há nenhuma possibilidade disso acontecer, 

porque há um impedimento total da lei para que os recursos se dêem de outra forma.  Os 

recursos só não são passados de Fundo a Fundo, e não existe a exigência de que haja 

Fundo, para os serviços, mas para os programas e projetos, sim.  Nenhuma Prefeitura 

está sendo apoiada em algum projeto ou programa, desde que não seja de ação 

continuada ou então o Brasil Criança Cidadã, e desde que não seja de Fundo a Fundo.  

Isso é uma exigência da lei. O Fundo Nacional só pode transferir recursos para os 

Fundos Estaduais e para os Fundos Municipais.  Não há outra forma de transferência.   

 Só este esclarecimento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Marlova.  

  

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só quero dizer que isso não é 

verdade. Isso não corresponde à verdade!  A Secretária Fernanda hoje trouxe a 

publicação do Diário Oficial de três Prefeituras de Santa Catarina que firmaram 

convênios, independe de ser serviços.  Não vamos entrar na questão de o que é, se é 

serviço ou se é convênio, ou  por que o convênio.  A questão é que existem Prefeituras 
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recebendo recurso diretamente da Secretaria Nacional de Assistência Social, seja para 

serviço, seja para o que for. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Marlova, perdoe-me a interrupção.  É que 

esses recursos ainda não foram transferidos. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas há convênio assinado e em Diário 

Oficial! 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Houve a publicação do extrato e se os 

Municípios, por algum motivo, não tiverem os seus Fundos e os seus Conselhos os 

recursos não serão efetivamente transferidos. 

  

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Os recursos serão efetivamente 

transferidos, independe do Conselho e do Fundo.  Está assinado em Diário Oficial.  Pode 

segurar o dinheiro agora, vai correr atrás do prejuízo. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Marlova, a nossa experiência... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Wagner, já está... 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Só um minutinho. 

 Pela nossa experiência na execução, várias e várias vezes, centenas de 

vezes, já ocorreram publicações, convênios foram assinados e não aconteceram as 

liberações efetivas.  Centenas de vezes. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim. Tudo bem.  Acho que 

tem uma segunda gravidade. Do ponto de vista da legalidade, do estado de direito, isso é 

uma segunda complicação.  A primeira é conceitual, que diz respeito a um procedimento.  

A segunda, publica e não cumpre.  É uma coisa terrível. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Agradeço ao Presidente e faço minhas 

as suas palavras, pela clareza com que explicita para o colega da Secretaria o que 

significa isso com dinheiro público.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima com a 

palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Primeiro eu quero 

parabenizar.  Realmente foi um desabafo, mas um desabafo que trouxe um diagnóstico a 

nível dos Municípios muito interessante.   Realmente faço minhas as palavras do que 

elogiaram a sua presença aqui. 

 Essa questão dos convênios que não são repassados ficou muito clara 

agora.  Quer dizer, são feitos os convênios e não são repassados os recursos.  Isso é de 

extrema gravidade.  Se existem os Conselhos e não são repassados pelos Conselhos, 

mais grave ainda. 

 Por outro lado, acho que a Fernanda hoje foi muito feliz quando via os 

problemas da descentralização não só por um enfoque, mas vários enfoques e várias 

responsabilidades.  A Marlova também foi muito feliz em colocar, que até agora só houve 

descentralização de poder e não houve descentralização de recursos.  Por outro lado, 
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como os Municípios estão reagindo, como o senhor vê isso?  O que temos visto é que os 

Municípios, ainda por uma questão cultural, estão fazendo a descentralização dentro de 

uma visão fisiológica, clientelista.  Se é necessário Conselho e Fundo para receber verba, 

então vamos fazer Conselho e Fundo.  Então, fazem Conselhos cartoriais, Fundos que 

não funcionam ou até fazem Conselhos que aparentemente funcionam, mas que ficam 

sob a sua guarda, o que seria, de qualquer forma, uma descentralização mas não uma 

democratização.  Nós queremos a descentralização para democratizar, para haver 

participação, porque só assim existe cidadania.   Cidadania  não é só existir o Conselho, 

o cara ir lá falar.  E daí?  Às vezes, acho que isso é uma prática que se reproduz. Os 

Conselhos Nacionais fazem, mas as coisas que eles decidem não são efetuadas na 

prática, os Conselhos Estaduais idem, e eu fico imaginando os Conselhos Municipais.  É 

uma prática que se reproduz porque ainda é uma questão cultural que precisa ser 

rompida, que é a questão da centralização.  Eu acho que na descentralização todos os 

esforços devem ser somados, da União, dos Estados e dos Municípios, principalmente na 

questão orçamentária.  

 O que eu gostaria de saber é como o senhor tem sentido essa 

descentralização por parte dos Municípios, a criação dos Conselhos e Fundos como 

realmente uma descentralização.  Eu nem diria de poder, porque dizer que o poder 

passou dos Executivos para os Conselhos é estar mitificando.  É uma abertura, uma 

democratização maior, um espaço de decisões mais ampliado.  Então, quais limitações 

que os Conselhos têm, que não são entendidas pelos Prefeitos e como o senhor, 

enquanto liderança de Prefeitos, vê essa questão de eles entenderem isso como uma 

democratização, uma participação, uma cidadania realmente, e que, portanto, não tentem 

cooptar Conselhos, porque, senão, vamos apenas reproduzir, de uma outra forma, 
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práticas anteriores de clientelismo e de fisiologismo.  Acoplam os Conselhos e fazem dele 

os seus cabos eleitorais.  

 Eu não sei se eu fui clara. 

 

 RONALDO LESSA - Foi bastante clara. 

 Eu fiz até uma crítica. Ao fazer a crítica do Estado, evidentemente ela tem 

uma gravidade muito maior porque o Estado inclusive tem uma ingerência - Estado que 

eu falo é Federativo, Governos Estaduais.  Inclusive eles têm força de pressão sobre os 

Municípios.  As companhias de eletricidade estão nas mãos deles, as companhias 

estaduais, quer seja de água, de saneamento ou de eletricidade.  Então, o efeito de um 

erro no Governo do Estado é muito maior do que no Município. 

 Na minha avaliação, o que está acontecendo?  As Prefeituras de médio 

porte avançaram porque com uma politização maior e uma melhor organização da 

sociedade estão tendo êxito os Prefeitos que estão respondendo a esses reclames 

sociais.  Veja bem se estou me situando.  E não precisa ser capital, não.  Se você for a 

Santos vai ver o comportamento de uma prefeitura de interior que tem um processo de 

maior participação da sociedade - não vamos dizer transferência de poder, porque o 

processo não é bem assim, o processo é outro.  É um controle social.  O público 

realmente não é só estatal.  Pode até ser estatal, mas é sobretudo público.  Esse é o 

grande avanço que estamos buscando nesse momento. 

 Então, é claro, evidentemente, que ainda estamos muito atrasados.  Há 

milhares de prefeituras que não avançaram em relação a isso.  Há um processo 

avançando.  Nas Prefeituras que estão tendo resposta da sociedade, onde os Prefeitos 

estão tendo êxito, há sintonia entre o Governo e a sociedade.  Tem sido exatamente 

essas prefeituras as que estão decidindo mais amplamente as suas questões. 
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 Por exemplo, a Marlova no começo fez um elogio por causa de um índice 

meu de aprovação do Governo.  Eu acho que é por isso.  Estamos errando ou acertando 

juntos.  Eles têm que ser até benevolentes com eles.  Se eles estão participando do 

Governo, são benevolentes com eles, porque estão dentro do Governo.  Acho que este 

tem sido um dado que tem ajudado muito, daí por que eu entender que apesar do Estado 

de Alagoas e outros Estados terem prefeitos que pegam o Conselho e se puderem 

colocam sogra, cunhada, prima no Conselho, só que esse processo... Aí eu queria pedir 

ajuda, porque esse é o papel principal dos governos federal e estadual: orientar e 

coordenar o processo.  O Governo do Estado, que está mais perto, tem que ser um 

instrumento suplementar das ações públicas: fiscalizador, orientador. 

 Nós vamos melhorar neste país, Celecino, quando o Governo do 

Estado...  No Município de Maceió se você perguntar como ele está com relação às 

políticas sociais, ouvirá que a do idoso está uma porcaria.  Ao mesmo tempo que elogio o 

que eu fiz com a criança, devo dizer não fiz nada com o idoso. Eu trabalho com 

deficiente, desde que sou Vereador e Deputado.  Eu tenho, por exemplo - dizem até que 

é inconstitucional -, nos concursos públicos, "X" por cento de vagas a serem disputadas 

só por deficientes, tem uma reserva lá para eles.  É uma cultura antiga que peguei do 

Paraná e de alguns outros Estados.  Muitas dessas leis que estou colocando em prática, 

como legislador eu tinha sido autor dessas leis. Então, estou um pouco melhor na parte 

de deficiente, mas ainda é pouco.  Não me sinto com controle e nem que estou 

respondendo a uma política correta, à altura da sociedade.  Isto, eu, que tenho essa visão 

política, que venho de determinada escola.  Imaginem o meu companheiro, que é filho de 

um coronel!  É claro que não é verdade, não  houve esses avanços.  A verdade é que a 

sociedade está exigindo, porque o neto do coronel já estudou em Maceió e volta para o 

Município com outra mentalidade e começa a cobrar.  O cara do interior tem controle no 
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sítio, não tem na cidade, no perímetro urbano. Isso começa a gerar um processo 

diferente, real. 

 Por exemplo, em 101 Município, o PT elegeu um Prefeito e o PSB três.  O 

resto foi PMDB, PSDB.  O PSDB elegeu muitos, lá é muito avançado.  Na verdade, lá é 

mais atrasado ainda, o PSDB é considerado um partido de esquerda.   

 Pois bem, como se imagina que eu tenha sido Presidente da Associação 

dos Municípios de Alagoas?  Alguma coisa mudou, e não fui eu.  Eu não estou indo para 

a direita.  A realidade é que é outra.  A safra de Prefeitos é outra. Há uma mudança.  

Poucos médicos dessa vez eleitos.  O cara pode não ter escola de esquerda, mas são 

caras sérios, que têm uma visão, pelo menos, de cidadania, de democracia, humanitária.  

Há uma outra linhagem de políticos nascendo, surgindo.   

 Concluindo, por tudo isso é que eu acho que por mais errado que seja, o 

mais correto é descentralizar, é cobrar. Este é o nosso papel. O Conselho tem que existir. 

Mesmo que eles tentem manipular, eles não manipulam muito tempo, porque a tendência 

da sociedade é cobrar.  E há um papel, federal e estadual, importante.  Cada um no seu 

canto.   Do mesmo jeito que eu acho que a efetivação da política pública é mais 

compreendida e melhor feita no Município, os outros agentes são agentes orientadores, 

fiscalizadores, dando instrumentos até técnicos para que isso seja feito. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Lígia com a 

palavra. 

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - Eu não vou bancar a advogada do diabo, 

não é nada disso.  Quando se fala que só houve uma descentralização de encargos e 

nenhuma descentralização de recursos - a Marlova e a Fátima já disseram - e o Prefeito 
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falou da dificuldade que existe, porque as pessoas pensam que as Prefeituras estão 

nadando em dinheiro, acho que muito disso vem do fato de o Fundo de Participação dos 

Municípios ter passado de uma alíquota de 17%, em 88, para 22,5% agora.   Isso, do 

total da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda da União, que são os dois maiores 

impostos. Além disso, os Municípios têm a cota parte do ICMS proporcional, que é o 

imposto que tem a maior arrecadação, que seria o IVA - Imposto sobre o Valor 

Adicionado, no país.  Estou colocando números.  Seria o imposto de maior valor 

adicionado em qualquer país, que é um imposto de arrecadação enorme.  Quer dizer, ele 

é um imposto estadual, distribuído aos Municípios.  Além disso, há o fundo especial, sem 

contar - acho que deveríamos levar em consideração - os recursos que podem ser 

caracterizados - não sei quanto seria isso, porque não tenho números neste momento - 

na área de educação, de saúde. Os Municípios têm programas nessa área, que poderiam 

ser caracterizados como programas de assistência social. 

 Eu sou municipalista por excelência, acho que a vida se faz realmente no 

Município, as ações estão ali, as pessoas estão mais perto, é ali que as coisas 

acontecem. Agora, cada esfera de Governo tem o seu papel.  A idéia de que estão 

nadando em dinheiro, administrando mal ou bem, vem desses fatos.   O que eu queria 

deixar é exatamente isso: quando são definidas, são definidas as competências, mas não 

os recursos que virão junto com as competências.  Geralmente são recursos de onde?  

Da União, quando vocês falam em competências concorrentes.  É uma coisa difícil de 

fazer. Na hora de fazer, o senhor sabe melhor porque está no Executivo, é difícil, 

operacionalizar é difícil.  É uma coisa complexa.  

 Eu acho que o processo de descentralização é complexo e tem que ser 

feito, tentado, mas vamos encontrar mais dificuldades.  Não estou dizendo isso para que 

não se faça, mas para que fiquemos atentos às dificuldades que encontraremos, para 
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poder superá-las, inclusive unindo, e não brigando, porque, assim, não vamos chegar a 

nada.  Afinal de contas, estamos aqui em torno de um objetivo comum. 

 Então, quando coloca que não tem, acho que existem fatos que levam as 

pessoas a pensarem dessa forma. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prefeito, alguma 

consideração sobre essas colocações? 

 

 RONALDO LESSA - Eu não entrei na questão tributária, apesar de achar 

que é o grande cerne.  Ela me deu essa chance. 

 Bom, você está falando de qual o caminho.  Eu o tenho pronto.  Por 

exemplo, essa questão tributária tem que mudar.  De 17 para 22% não é nada.  Estamos 

querendo pelo menos um terço.  Essa briga não é nossa, não.  Em Istambul a grande 

discussão era sobretudo essa questão.   Descentralizar. Vocês têm autonomia. 

Tudo bem.  Tem no papel. Foi assinado: os Estados que têm assento na ONU dão o 

poder local.  E acabou, não dão mais o dinheiro.  Então, você tem razão.  Claro, isso é 

um processo.  Nós entendemos. 

 Celecino, na nossa concepção, poderia até não se mexer na reforma 

tributária, com essa história de imposto único, bota imposto, tira imposto. Poderiam ser os 

mesmos impostos, se duas coisas fossem feitas.  Primeiro, aumentar a base de 

arrecadação, porque o que está acontecendo é que quando as Prefeituras dobraram em 

120% a sua arrecadação municipal, o Governo do Estado aumentou, mas aumentou 

muito menos.  Ou seja, a evasão de divisas do Governo Federal é ruim.  O Governo 

Federal arrecada mal, é mau cobrador dos seus impostos, até porque pela própria 

legislação, neste país, quem paga Imposto de Renda é a classe média.  O Ozires 
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mostrou, nas cem primeiras listas dos maiores ricos, que trinta e seis apresentaram 

declaração de renda de que não poderiam pagar.  Então, em primeiro lugar é aumentar a 

base de arrecadação.  Segundo, estabelecer a inversão.  Se achamos que a política é lá 

embaixo, é preciso que se dê esses recursos.  E aí eu chego naquilo que você colocou, 

você está correta: é preciso que estudemos a questão das atribuições.  Qual é a 

atribuição da esfera federal, da estadual e da municipal?  É nisso que quero chegar.  No 

final, fazemos ações paralelas, gastando mais, sem termos resultados.  Eu concordo com 

você com relação às atribuições.  Eu vou mais além.  Eu acho que temos, aos poucos, 

que ir passando para os Municípios. Eu digo aos poucos porque, por exemplo, eu não 

municipalizei toda a Saúde, não.  Para que municipalizar?  Para piorar os serviços?  Eu 

municipalizei 70% dos postos, porque não tenho dinheiro para pagar.  Há quatro meses o 

Governador não paga os funcionários.  O que adianta o pessoal vir para mim?  Eu não 

tenho dinheiro para pagar em dia. Eles não estão indo trabalhar.  Então, para piorar a 

qualidade de serviço eu não quero.  A Constituição deixou municipalizar o trânsito. Eu 

não quero, porque ainda não tenho uma guarda municipal.  A luz elétrica eu já 

municipalizei.  Estou fazendo na medida em que eu possa melhorar a qualidade de 

serviço. 

 Então, eu concordo com você.  Acho que vamos municipalizando na 

medida em que o Município vai adquirindo responsabilidade e capacidade de assumir.  

 Agora, essa questão tributária é muito fundamental. 

 Outra coisa: o Governo Federal faz festa com o dinheiro dos outros.  

Como ele faz?  Você disse bem: o FPM é composto do IPI e do Imposto de Renda.  Onde 

ele está estimulando a Cultura?  É um Governo avançado, estimula a Cultura.  No 

Imposto de Renda.  Por que ele não tira do dinheiro dele?  Faz festa com o dinheiro dos 

outros!  Esta a realidade.  A Cultura é importante, considera-a importante?  Pode haver 
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um povo sem referência, sem cultura?  Então, vamos colocar dinheiro lá.  Agora, quando 

há problema de câmbio, é no IPI. Aí preciso diminuir o imposto para poder jogar o produto 

no mercado externo em condições competitivas.  Nos outros impostos, COFINS etc. e tal, 

não toca. 

 Estou colocando isso abertamente, como temos feito, porque ainda há a 

cultura.  Veja bem, eu concordo com aquilo que vocês vão dizer, mas os Municípios 

brasileiros não estão preparados. Esta é a grande tese.  Se passarmos todo o dinheiro 

agora, vão esculhambar com o dinheiro. 

 Entendo que há um grande despreparo, mas se não nos prepararmos e 

formos caminhando para dar responsabilidade ao poder local, não vamos fazer nada. Em 

qualquer lugar do mundo há pessoas sérias.  Então, é ir se preparando para essa 

transferência.  O que acontece é que temos a cultura da centralização.   

 Você fez uma crítica corretíssima, também. Há outro tipo de repasse. Por 

exemplo, o dinheiro da merenda, o dinheiro da saúde está vindo do Governo Federal.  

Isso é dinheiro da Assistência também.  Está correto.  Agora, reparem como é feito.  O 

dinheiro é do Estado ou do Governo Federal?  O dinheiro é do Município, porque é lá que 

ele come. Quem gera produto é o Município.  Ele arrecada e depois devolve.  Agora, 

quando devolve, devolve com um critério. 

 Então, eu concordo com a questão, sobretudo das esferas, nós queremos 

isso.  Queremos flexibilidade.  Não pode entregar aos Prefeitos, não, senão acabam com 

tudo.  Eu acho que tem que haver um processo lento e gradual de transferência, mas é 

preciso que iniciemos o processo sabendo que estamos caminhando.  Quer dizer, 

sabemos onde devemos chegar. Do jeito que a política está posta, ela não está no 

caminho, ela está invertida.  E aí que quero chegar.  Conceitualmente, estamos corretos.  

Agora, da forma como ela está posta, em determinados momentos e ângulos,  é oposta 
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ao processo que queremos chegar. Então, é necessário que façamos uma reflexão.  E 

nessa reflexão, com todo o respeito, embora eu seja oposição, não podemos comparar 

ao que existia no passado.  Ao contrário, só ocorre porque é este Governo. Pelo passado 

do Presidente, por sua história, até pelo respeito que tenho e por ele ter um compromisso 

com este país, é que o cobro.  Portanto, fico mais à vontade.   Não me vejam como uma 

metralhadora giratório doida, querendo matar todo mundo. Estou tentando dar uma 

contribuição. 

 

 LÍGIA PINHEIRO BARBOSA - A crítica é construtiva.  Estou colocando 

porque acho que este Conselho é um fórum para canalizar essas preocupações todas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A próxima inscrita é a 

Conselheira Lair.  Em seguida, vamos dar os encaminhamentos que foram iniciados na 

parte da manhã. 

 

 LAIR MALAVILA - Há um exemplo de Conselho que deu certo.  Depois de 

tantos exemplos hoje de manhã, falando de repasse direto, de Conselho que não existe. 

Em São Paulo, com 626 Municípios, só temos 55 Conselhos.  Numa cidade de 50 mil 

habitantes, Batatais, o Prefeito não queria o projeto e o Conselho aprovou e a SAS 

viabilizou e saiu o projeto.  Acho que independe um pouco de partido, quando há uma 

população politizado que sabe o que quer, com as organizações não-governamentais 

juntas, batalhando por uma causa.   

 Eu queria registrar, porque é uma coisa muito boa que aconteceu lá.  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prefeito, mais alguma 

consideração? 

 Lamentavelmente a Conselheira Fernanda não pôde chegar porque tinha 

outros compromissos. Pelo visto, ela não vem mais.  Ela havia me avisado que estava 

com compromisso, que faria esforço para retornar, mas que não teria muita coisa a 

acrescentar  ao que disse pela manhã.  Como ficaram registrados os encaminhamentos, 

podemos, então, dar seguimento a esses encaminhamentos, incluir as preocupações 

levantadas... 

 

 RONALDO LESSA -  Eu queria me colocar à disposição para qualquer 

coisa que precise de elementos, documentos.  Eu me comprometo, no tempo em que o 

Conselho estabelecer, a buscar nessas entidades.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Na linha da sua sugestão e 

reiterando o convite para Belo Horizonte, se até lá puder consolidar algumas informações 

com um levantamento mais sistemático, isso nos ajudará a ter uma informação mais 

concreta para buscarmos soluções para esses problemas.  É de grande interesse. 

 Vamos aos encaminhamentos. 

 Conselheira Ana Lígia, você tinha uma proposta inicial ao final da reunião 

da manhã.  Quer apresentá-la para discutirmos? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Não sei se alguém conseguiu levantar os 

problemas que aqui foram colocados. Foram colocados vários problemas, algumas 

sugestões. Por exemplo, foram colocados... 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, só um parêntese. 

 Dra. Albamaria e Dr. Wagner, eu queria agradecer a presença dos 

senhores.  Como não houve alguma solicitação mais específica, quero deixá-los à 

vontade, mas estão convidados a continuar na reunião, porque é um prazer a presença 

dos senhores para nós.   Do ponto de vista da necessidade de alguma explicação 

enquanto apresentação do Prefeito e da própria Conselheira Fernanda, não se fez 

necessário, salvo o que já foi feito.   Mantenho o convite para que permaneçam na 

reunião.  

 Conselheira Ana Lígia. 

 

 LAIR MALAVILA - Só um aparte. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não. 

 

 LAIR MALAVILA - A Fernanda não está presente, mas a SAS ficou de 

verificar se o repasse era Fundo a Fundo.  O Wagner trouxe essa informação de que 

realmente é Fundo a Fundo?  É isso? 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Será Fundo a Fundo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está estabelecida a regra.  

Há uma discordância de colocação.  Vai se proceder a um levantamento para ver se 

realmente está acontecendo isso ou não, para esclarecer.   O objetivo é esclarecer.  O 

que o Dr. Wagner colocou - e pelo que compreendi - é que pela norma tem que ser 

Fundo a Fundo, a exceção do que ele esclareceu aqui. 
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 LAIR MALAVILA - Tem que ser, mas nesses três casos... 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Será. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É aquela discussão. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Eu disse apenas que aqueles quatro casos 

referidos pela Dra. Fernanda Bornhausen são todos eles emendas de Parlamentares.  

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - Ela afirmou o contrário de manhã. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está registrado em Ata.  O 

Presidente, democraticamente, vai designar a Comissão de Financiamento para fazer um 

paralelo para não ficarmos no "é, não é", para ficar uma posição mais esclarecida.  De 

repente podemos estar falando de uma coisa teórica e a prática está sendo outra, ou 

então a informação não está completa.  Como houve uma primeira posição, que está 

divergente, fica o compromisso da Presidência de determinar à Comissão que faça um 

apanhado, e pedimos a colaboração da SAS nesse sentido, para que tenhamos o fato: a 

emenda é esta, é ou não é parlamentar, foi ou não foi repassado.  Vamos discutir em 

cima de fatos para evitar a posição divergente de um ou de outro Conselheiro ou das 

pessoas da SAS que estão aqui esclarecendo. 

 Isso ficará para a próxima reunião, mas a Presidência se compromete a 

esclarecer, para que aprofundemos o diálogo e não fiquemos só na discussão, porque 

isso seguramente não vai ajudar.  
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 Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Só para tentar contribuir, eu levantei alguns 

problemas, mas as outras pessoas podem ir lembrando para tirarmos encaminhamentos.  

Alguns encaminhamentos poderiam ser feitos a curto prazo, outros a médio prazo.  Quer 

dizer, há questões a serem pensadas para o ano que vem, por exemplo.   

 Tentando retomar, uma das questões colocadas, a da estadualização dos 

convênios, acho que mereceria uma reflexão.  Houve uma opção pela estadualização, 

com as justificativas que foram colocadas, mas ainda vai carecer de informações ou de 

esclarecimento, e há indícios, pelo menos que se esclareça se foram ou não firmados 

convênios com Prefeituras.  Havia estadualização, mas, num certo sentido, ele foi 

desobedecida.  É uma coisa que se vai esclarecer. Não estou querendo polemizar, mas 

só esclarecer.   

 Não era exatamente dizer se foi Fundo a Fundo ou não foi, mas a 

discussão era: se era estadualizado, por que se privilegiou alguns Municípios e outros 

não?  Não adianta só dizer que vai ser Fundo a Fundo, porque não responde 

inteiramente à questão. Este é um ponto. 

 Estou apenas colocando os problemas.  Acho que essa questão, para o 

ano que vem, da estadualização, da descentralização gradual e progressiva merece uma 

discussão maior, mais aprofundada e mais séria para que o CNAS possa contribuir e, 

enfim, não ser apenas comunicado do que foi feito.  É um relatório do que foi feito. 

 Outra questão que a própria Secretária levantou uma sugestão, um outro 

problema que a Alba colocou, a respeito da necessidade de capacitação de pessoal dos 

Estados.  Ela própria coloca que ainda está a nível de Estado. Imaginem quando chegar 

aos Municípios. Enfim, dificuldades gerenciais nessa questão dos convênios.  Aí, a 
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Secretária colocou uma sugestão, que é um encaminhamento que a Secretaria se dispõe 

a ver a possibilidade de que as equipes da SAS passem a tentar atender, em cada 

questão específica, mais prioritariamente, às necessidades de cada Estado. 

 Só estou pontuando. 

 Outra questão é a própria proposta do Deputado em relação ao balanço, 

que era o balanço geral sobre a execução do orçamento.   

 Outro problema é a respeito do contingenciamento e do atraso.  São duas 

coisas. A Secretaria anunciou um contingenciamento do Decreto n º 1.923, que 

contingencia um recurso bem substancial.  Além do contingenciamento, há a questão do 

atraso propriamente, se entendi direito a questão. Parece-me que com relação a esses 

dois assuntos, o Conselho deveria tomar uma atitude mais urgente, mais a curto prazo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em relação à avaliação e ao 

contingenciamento? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Atraso no pagamento de convênio.  A Secretária foi 

bastante esclarecedora quando falou do comprometimento. Enfim, foi bastante discutido 

o que significa o atraso e o próprio contingenciamento. Talvez nesse caso tenhamos que 

fazer a discussão e tirar encaminhamentos urgentes.  Há a proposta que já era da 

Presidência do CNAS e da Comissão de Financiamento.  Não é o caso para 

contingenciamento, mas já para o ano que vem. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estaria dentro desse 

processo.  A proposta de avaliação é global, mas havendo uma questão mais urgente. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Comissão de Seguridade, Comissão de Orçamento, 

Comissão de Assuntos Sociais.  

 Foram estes os problemas que eu peguei, apenas tentando ajudar a nos 

organizar para tomar alguns encaminhamentos, algumas decisões já com relação a 

esses problemas, alguns emergenciais. 

 Ficaram também solicitadas - e solicitaríamos por escrito - informações 

da Secretaria, que é a isso que o Celecino se refere, para discutirmos diante de 

informações. Já foi pedido verbalmente, mas eu encaminhei que também se pedisse por 

escrito, dada a divergência. Pode ser um problema de entendimento, mas é a divergência 

que se coloque.  Então, que se pedisse por escrito essas informações com relação aos 

Municípios. 

 Foi isso que eu levantei.  Acho que poderíamos abrir a discussão e 

encaminhar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro Célio tinha 

levantado algumas questões. 

 

 CÉLIO VANDERLEI MORAES - A maioria delas está contemplado no que 

levanta, agora, a Ana Lígia. 

 Com relação a essas informações por escrito, que seriam solicitadas pelo 

Conselho, eu quero enfatizar a importância de que elas sejam enviadas o quanto antes, e 

não simplesmente às vésperas da próxima reunião, pois se trata de uma reunião 

ampliada, onde um dos assuntos de pauta vai ser o financiamento.  Se tivermos com 

antecedência esses dados que aqui nos foram repassados verbalmente poderemos 

entrar em outra discussão para estar fazendo a discussão. 
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 Inclusive, se possível - e eu acredito que é - na reunião ampliada, que 

esse relatório possa ser repassado aos Estados.   Acreditando no interesse da Secretaria 

na viabilização gradual da descentralização, é fundamental a transparência desse tipo de 

informação aos Estados e Municípios.  A clareza de todos só nos fortalece. 

   

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Paulo com a 

palavra. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Em primeiro lugar, Sr. 

Presidente, eu queria pedir esclarecimentos ao Dr. Wagner.  Não sei se eu tive uma 

compreensão correta do que ele falou, mas se entendi bem ele havia afirmado que ação 

continuada e Criança Cidadã não precisavam ser repassados Fundo a Fundo, que não há  

essa necessidade legal de o repasse ser Fundo a Fundo para ação continuada e Criança 

Cidadã.    

 Foi isso? 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Veja bem, para os chamados serviços 

assistenciais hoje, ou antigos convênios da LBA, esses convênios são assinados 

basicamente com instituições e com Prefeituras Municipais. Os recursos para esses 

convênios estão sendo repassados diretamente pelos Fundos Estaduais às entidades, a 

contas específicas, porque as entidades não têm fundos, naturalmente, e aos Municípios, 

aqueles que têm Fundo, aos Fundos Municipais.  Parece-me que aquelas prefeituras que 

não dispõem de Fundos ainda - não tivemos a possibilidade de ter a presença do 

Menezes, porque ele poderia esclarecer isso com mais propriedade que eu - estariam 

recebendo os recursos diretamente dos Estados.  Esses serviços precisam ter 
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continuidade, aqueles que existiam em 95, há decisão governamental para tanto.  Então, 

os recursos estariam sendo repassados dessa forma. 

 Seria interessante que também esta questão, Presidente, pudesse ser 

motivo de consulta formal à Secretaria  de Assistência Social, que teria prazer em 

esclarecer.   

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Continuando o 

esclarecimento, Sr. Presidente... 

 O Menezes acabou de chegar.  

 Eu já tinha idéia de que este procedimento estava sendo realizado assim.  

Em relação ao Fundo Nacional, nenhum repasse foi feito que não tenha sido Fundo a 

Fundo até o momento ou algum repasse foi realizado na perspectiva de aprovação da lei 

que autoriza, para o exercício de 96, que discutimos, na última reunião deste Conselho, 

sem o Fundo? 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Não.  Afora essa exceção que eu disse, não. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Agora eu gostaria de 

fazer alguns comentários, antes, porém, pedindo desculpas pela minha ausência na parte 

da manhã, devido a problemas particulares que parte considerável dos Conselheiros já 

conhecem. 

 Em primeiro lugar eu gostaria de registrar que realmente está havendo 

um problema de comunicação e informação com a SAS no que diz respeito aos dados da 

execução orçamentária.  Infelizmente o Conselheiro Maranhão não está aqui presente no 

momento, mas creio eu que poderemos avançar num trabalho em parceria da Comissão 
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com a SAS nos períodos intermitentes das reuniões para que possamos ter acesso às 

informações e discuti-las com melhor base.  Algumas informações que têm sido 

repassadas em reuniões plenárias do Conselho infelizmente em alguns momentos não 

correspondem à realidade.  Então, fica muito difícil para os Conselheiros fazerem uma 

avaliação correta da situação e muitas vezes, também, esse tipo de fato leva a uma 

relação de desconfiança entre Conselheiros e Secretaria, entre Conselho e Secretaria, 

particularmente daqueles que são da Comissão de Financiamento, ao invés de uma 

relação construtiva que, acreditamos, deve ser estabelecida. 

 Só para citar um exemplo, Sr. Presidente, foi dito na última reunião, 

inclusive criticando - houve um mal-entendido e eu inclusive me desculpei com o 

Conselheiro Maranhão, porque ele criticou a idéia de que parte dos recursos poderiam ter 

uma rubrica nacional, quer dizer, que todas as ações previstas no Fundo poderiam ter um 

rubrica nacional, em separado, que desse uma margem de manobra à SAS para 

eventuais problemas de execução de repasse para Fundos Estaduais.  Isso foi discutido 

inclusive por ocasião da discussão da Pastoral da Criança.  O Conselheiro Maranhão 

criticou essa idéia e eu disse a ele que foi entendimento meu em relação a essa idéia. 

Enfim, ele criticou a idéia, disse que isso era equivocado e que não acontecia.  Nós 

verificamos, na reunião da Comissão de Financiamento, que existe, pelo menos no que 

diz respeito à geração de renda, uma subatividade sem destinação a Estados e 

Municípios, ou seja, uma dotação nacional justamente no sentido de oferecer 

maleabilidade.  Não estou discutindo aqui se é ou não necessário, até porque quando 

íamos entrar na discussão o representante da SAS criticou, disse que isso não acontecia 

e que não deveria acontecer. Diante dessa afirmação, nós nos recolhemos e parou a 

discussão. 
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 Fica, realmente, muito difícil.  E outros casos - estou citando mais 

aprofundadamente - podem ser citados também. 

 Com relação à execução do orçamento estaremos encaminhando, na 

próxima semana, se possível, uma metodologia desenvolvida pela Comissão de 

Financiamento para apresentação dos relatórios de execução do Fundo, nos termos da 

LOAS.  Vai constar do ofício encaminhando a metodologia, mas gostaríamos de aventar 

que é uma proposta de metodologia que podemos conversar, ver as informações que 

estão disponíveis, as que não estão, como montá-las.  O que realmente este Conselho 

gostaria é de ter uma clareza maior das informações, e que essas informações fossem 

confiáveis.  Transparência e confiabilidade. 

 Com relação ao contingenciamento e atraso no pagamento de convênios, 

eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, que contingenciamento não depende da 

Secretaria.  Os recursos são contingenciados a ela.  Não é ela que segura os recursos. 

Nós tivemos uma decisão anterior, inclusive está registrada na Ata sumária, que seria 

solicitada uma audiência com o Presidente da República, para levarmos esse problema 

do atraso no pagamento de convênios.  O atraso ocorre porque não há disponibilidade 

financeira, embora haja orçamentária, por estar contingenciado.  Havia um 

encaminhamento anterior deste Conselho, nesse sentido, e não houve informação 

posterior se foi ou se não foi.   Caso nenhuma providência tenha sido tomada, deveria ser 

tomada. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só um esclarecimento em 

relação a essa audiência. 

 A Presidência considerou que precisaria de mais elementos concretos 

para ir ao Sr. Presidente da República municiado com elementos para demonstrar que 
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está sendo mais uma questão de Governo do que propriamente uma questão setorial.  

Esse caso específico do contingenciamento é uma decisão de Governo.  Portanto, eu 

precisaria de informações mais sistematizadas para que o Conselho, por meio do seu 

Presidente de mais alguns Conselheiros que possam acompanhar essa audiência, possa 

mostrar exatamente o que está acontecendo e as conseqüências disso em termos do que 

resulta a quebra de programas e aquilo que está se colocando aqui desde ontem: pior do 

que não ter um programa em execução é começá-lo e interrompê-lo em seguida, porque 

não repassa nenhum recursos.  Cria-se uma situação em que o Município fica 

literalmente em uma condição insustentável.  A tentativa de descentralização se 

desmoraliza por completo, além de outros fatores.  A idéia é tentarmos reunir mais 

informações para ir com uma coisa absolutamente concreta.  O contingenciamento, 

evidentemente, é decreto e tal.  Além disso, de um fato que é politicamente conhecido, na 

prática, quais são as conseqüências desse contingenciamento?   

 Então, a Presidência está tentando obter mais informações, críticas mais 

consistentes para então pleitear a audiência com o Sr. Presidente da República, na forma 

proposta na plenária anterior. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de fazer 

uma questão de encaminhamento, uma pergunta ao Sr. Presidente relativa a essa 

discussão que está havendo agora e aos encaminhamentos.  Seria em encaminhamento 

a ser feito quando dos informes das Comissões. É um encaminhamento da Comissão de 

Financiamento.  Eu gostaria de perguntar à Mesa se é o caso de colocar essa questão 

também entre os encaminhamentos presentes, porque isso está diretamente relacionado 

e diz respeito aos critérios de partilha para o próximo ano.  Sabemos que existem os 

critérios de partilha, definidos para 95. Foi discutido ontem que esses critérios precisariam 
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ser examinados porque foram desvirtuados.  Existe interpretação da SAS, do Dr. Daniel, 

que foi colocado em reunião da Comissão, que esses critérios não se aplicam aos 

convênios este ano, parece que é uma decisão anterior deste Conselho. Como os 

repasses para os convênios são feitos com base na rede anteriormente conveniada, 

obviamente não podem se adequar a esses novos critérios. 

 Para o próximo ano a questão é: mantém-se os critérios?  Desculpem.  

Aplicam-se os critérios de partilha e com isso, na prática, transfere-se, 

conseqüentemente, a Estados e Municípios a decisão dos recursos a serem recebidos 

para essas ações em 97, ou mantém-se os critérios de partilha com base na rede 

conveniada, o que significaria manter ainda no próximo ano a rede conveniada?  Estou 

colocando isso porque está diretamente relacionado à questão que o nosso Conselheiro 

e Prefeito levantou no que diz respeito a essa transição, ou seja, como realizá-la ou 

repassar ou não esses encargos aos Municípios?  O medo é justamente esse: aplicam-se 

os critérios de partilha, em alguns casos vai faltar recurso, e em outros estariam sendo 

transferidos recursos que esses Estados não teriam capacidade de absorver e executar. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está o.k.  

 Estou sentido que há um emaranhado de encaminhamentos.  Aliás, 

quero fazer um pedido: que os Conselheiros, ao trazerem algumas considerações ou 

avaliações ao plenário, aproveitem a conclusão da fala para fazer o encaminhamento 

objetivo, porque senão fica dependendo do encaminhamento de cada um e cria uma 

dificuldade enorme para chegarmos a uma conclusão.  É um pedido encarecido. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Presidente... 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Não é em relação a você, 

não, mas sobretudo aos expositores de hoje, na parte da manhã. Se o Conselheiro já traz 

uma preocupação, é muito natural e fica muito mais fácil ele dizer: em relação a essas 

preocupações eu encaminho isso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Um esclarecimento. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Um encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O esclarecimento é 

sobre a solicitação da reunião com o Presidente da República.  Acho que se delongar 

muito as entidades estão sofrendo muito com isso.  Já foi colocado aqui o caso da Bahia 

e do Rio Grande do Sul.   Depois, tem outra coisa.  Parece que está pautado, a Ana Lígia 

pediu, uma outra solicitação de que levássemos ao Presidente da República, e poderia 

ser a mesma audiência. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu só queria lembrar aos Conselheiros 

que o que ficou decidido em relação à audiência com o Presidente da República não foi 

fazer uma audiência imediatamente.  O Conselho deliberou que primeiro faríamos... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não disse 

imediatamente, eu perguntei quando. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - O Paulo lembrou que está na Ata.  Se 

está na Ata está equivocadamente, porque o que ficou combinado é que não faríamos a 

audiência agora com o Presidente da República.  Esperaríamos ter dados.  Lembro 

inclusive que a Deusina levantou isso, que tivéssemos uma proposta, alguma coisa 

concreta para levar em mãos, que o Presidente poderia questionar: o que o CNAS propõe 

diante disso?  Inclusive a Deusina levantou o fato de que o Conselho faz parte do 

Ministério da Previdência, órgão encarregado da execução da política.  Então, o que ficou 

combinado era que aguardaríamos para marcar a audiência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É como falei antes.  

Inclusive quanto a esse prazo, como não ficou marcado e só falar sobre 

contingenciamento...  Ora se foi o Presidente quem decidiu e assinou um decreto, isso já 

é público.   Então, só reclamar sobre o contingenciamento é pouco para irmos a uma 

audiência com o Presidente da República.  A idéia é levantar informações e 

conseqüências práticas desse contingenciamento para dar suporte à reclamação, à 

ponderação do Conselho, que é isso que eu acabei de falar. 

 Pois não, Conselheira Ana Lígia. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Se a Presidência quiser, podemos realizar uma 

mobilização nacional e trazer as entidades aqui no Palácio do Planalto para dizer o que 

estão sofrendo.  Que dados são estes que precisa mais?  As informações estão aqui!  

Eles continuam atrasando pagamento de convênios, contingenciaram 368 milhões das 

ações de enfrentamento à pobreza.  Eu não sei, fica dizendo que quer enfrentar a 

pobreza.  Podemos trazer.  Fazemos um dia nacional de mobilização das entidades e 

trazê-las para encher o saco.   
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, o Conselho 

colocou a necessidade da audiência. Ficou claro, e a Conselheira Marlova me ajudou, ao 

dizer que precisamos ter outras coisas para levar à reunião.  O contingenciamento é uma 

coisa gravíssima, mas estão sendo levantados problemas de atraso, de não repasse, de 

repasse desviado.  Então, para dar mais consistência à audiência, o que a Presidência 

está entendendo?  Que nessas outras informações, há desencontro de entendimento, 

acabou de ficar claro aqui. Os representantes da Secretaria estão dizendo que é um 

procedimento, o Conselho está dizendo que é outro.  Então, acabou de se acertar nesta 

reunião que vamos expedir um ofício à Secretaria para esclarecer isso.  E acabei de dizer 

que vou pedir à Comissão de Financiamento que analise esses fatos, informações 

prestadas ou pelo Conselheiro Maranhão na reunião anterior ou pelos colegas da SAS 

aqui presentes hoje, confrontadas com as posições dos Conselheiros, para que tenhamos 

um quadro.  O temor que se leva uma informação, por exemplo, a nível de Presidente da 

República que não esteja espelhada na realidade.  Aí o Conselho ficará em uma situação 

delicadíssima.  Se o Conselho decidir que basta pedir uma audiência para reclamar sobre 

o contingenciamento, o Presidente tem como primeiro item das suas atribuições zelar 

pelas decisões do Conselho.  Fica decidido, já peço imediatamente ao Sr. Presidente da 

República. 

 Conselheira Fátima. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu não acabei, Fátima. 

 Eu vou fazer os encaminhamentos ainda. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pois não. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Desculpe-me o desabafo, mas se se precisa de 

estudos e dados, que se tomem as providências para tê-los.  Eu acho que eles existem e 

é questão de estarmos juntando.   

 São dois encaminhamentos que eu queria fazer, que são coisas que foi a 

Secretaria...  A Andréia anotou todas as coisas da reunião e está me trazendo aqui ou 

lembrando de outras coisas.  A Secretaria também pediu informações que poderiam ser 

objeto de ofício à SAS.  Informações sobre o Vale Cidadania e, só para ficar registrado, 

para ser oficiado posteriormente, e a cópia do convênio, que não ficou posto se 

encaminhou.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria dizer que 

apesar de ter sido um desabafo, a Ana Lígia levantou algumas questões importantes.  

Acho que deve ser feito um estudo, mas que esse estudo tenha um tempo. O caso da 

Bahia foi resolvido em parte, porque os atrasos persistem. Isso já é suficiente a meu ver.  

Com um per capita baixíssimo e sem pagar nem este per capita, as entidades realmente 

estão passando por situação graves.  

 Na audiência, quanto mais coisas consistentes levarmos, melhor para o 

Conselho.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos objetivar para não 

ficarmos indo e voltando ao tema. 



 

 249 de 334 

 Pergunto aos colegas Conselheiros: a solicitação de audiência deve se 

restringir exclusivamente à questão do contingenciamento ou espera-se mais um pouco 

para condensar uma série de informações e contradições aqui levantadas? 

 Vamos conversar com a Comissão de Financiamento para ver esses 

questionamentos, consultas à SAS sobre essas informações, retorno dessas informações 

para que possamos fazer a compatibilização. Se é para levar com absoluta seriedade e 

consistência, ficaram dúvidas claramente colocadas, entendimentos entre a SAS e o 

Conselho que precisam ser esclarecidos.  Então, ao se oficiar, pedindo essas 

informações, imediatamente a Comissão de Financiamento vai analisar o que foi 

solicitado à luz do que foi aqui declarado.  Feito isso, retiraremos, então, as dúvidas 

relativas ao entendimento.   

 

 RONALDO LESSA - Possa dar uma sugestão? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor. 

 

 RONALDO LESSA - Não vai haver uma reunião ampliada agora, em 

agosto?  Primeiro, a agenda do Presidente é complicada.  Então, tem que ter tempo para 

pedir. Segundo, é tempo suficiente para levantar esses dados.  Já pedia hoje e na data 

teria esses elementos.  Só a questão do contingenciamento é importante, mais os dados, 

que até essa reunião ampliada teremos o dever de condensá-las, para poder apresentar.   

 É a minha sugestão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Acho que é mais do que 

razoável. 
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 Submeto aos Srs. Conselheiros esta sugestão. Encareço, de novo, à 

Secretaria de Assistência que no mais breve prazo possível devolva as informações que 

vamos solicitar para que possamos levantar essas informações.  Vamos ter uma reunião 

ampliada, que tem um fato importante, Conselheiro.  Pelo fato de ser ampliada vão ser 

agregadas mais informações, o que tornará a audiência mais consubstanciada.  Além do 

que o Conselho já vinha levantando, isso foi confirmado na reunião ampliada ou foi 

ampliado o grau de reivindicação na reunião mais ampla que se vai fazer.  

 Acho que é uma sugestão bem razoável. Faz-se a solicitação agora, para 

após o dia 15 de agosto, mas que não seja um "após o Natal de 96", em função da 

reunião ampliada.  Até lá, além da questão fundamental - o contingenciamento  - outras 

reivindicações o Conselho estará levantando com informações junto à Secretaria e 

aquelas que poderão ser captadas na reunião ampliada.   

 Ficou claro esse entendimento, então?   

 

 LAIR MALAVILA - Nesse contingenciamento está incluído o per capita do 

idoso e do deficiente em relação a um quarto do salário mínimo? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Essa questão ainda vai 

ser discutida. 

 

 LAIR MALAVILA - Ah, mas ela vai ser acrescentada. 

 Uma outra, Presidente, seria a questão de rever aqueles casos das 

entidades que tiveram os seus convênios cortados por conta de não ter certificado de fins 

filantrópicos, porque não pagaram a cota patronal.  Acho que está mais do que na hora 

de o Conselho também estar junto, resolvendo essa questão.   
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Isso seria objeto... 

 

 LAIR MALAVILA - Seria objeto da audiência também, porque tem aquela 

história de pagamento da dívida em serviço, que ficou de ser regulamentado e até hoje 

nada. Penso que essa audiência seria ocasião propícia para cobrar isso.   

 É aquela história do Prefeito que lembrou do ovo e da galinha, eu lembrei 

do biscoitinho: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais.  

Então, as entidades não têm a verba, porque não pagaram a cota patronal, não tiveram 

fim filantrópico; não tendo fim filantrópico, não podem ter a verba.  As entidades estão em 

uma situação muito difícil.  Muitas, no Brasil todo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu me confesso com um 

pouco de dúvida.  A questão da cota patronal é definida em lei. 

 

 LAIR MALAVILA - Ela é definida em lei.  Durante muito tempo o Conselho 

ficou sem emitir os certificados.  Aquelas entidades ficaram sem recolher. Mas era uma 

questão também do Conselho que não funcionava. O Conselho de Serviço Social.   

 Eu penso que esta questão deve ser estudada pela Comissão de Normas 

para trazer um estudo mais elaborado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A minha preocupação é 

saber se está na alçada do Presidente resolver. A questão do contingenciamento, sim.  É 

um decreto.  Então, é decisão do Presidente.   
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 LAIR MALAVILA - As entidades, enquanto federadas, Federação das 

APAEs e outra Federação, já tiveram audiência com o Presidente e foi encaminhado que 

a questão seria resolvida.  E até hoje, nada.   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então, a APAE poderia 

trazer essa proposta. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho)- Todos os Conselheiros estão 

convidados a trazer mais informações.  A minha intenção é que se faça uma audiência 

com bastante motivação, sobretudo política, para mostrar ao Presidente a preocupação 

do Conselho Nacional em relação à política da área social, particularmente na Assistência 

Social.  Quando mais se consubstanciar essa pauta da audiência, melhor será. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu queria dar uma sugestão para a Lair. 

 Como os Conselheiros não têm conhecimento nem trato desse tipo de 

assunto, eu acho que, para encaminhar, a Federação das APAEs e outras entidades 

poderiam colocar a demanda no papel e, em seguida, a Comissão de Normas, em 

conjunto com o próprio Ministério da Previdência, que tem representação na Comissão de 

Normas, estuda isso para trazer um parecer ao Conselho. Antes de o Sr. Presidente levar 

ao digníssimo outro Presidente, o próprio Conselho tem que deliberar sobre o que pensa 

desse assunto. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Há uma confusão aí. 

 Em 1993, o Conselho Nacional de Seguridade Social fez uma resolução 

permitindo a utilização dos serviços em troca dos débitos da cota patronal.  Mas isso não 
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é do CNAS. Isso é do CNSS - Conselho Nacional de Seguridade Social, não se Serviço 

Social.  Isso envolvia a prestação de serviço na área... 

 

 LAIR MALAVILA - ...da não liberação. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - O meu encaminhamento procede.  Põe no papel e 

vamos discutir. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Mas não vamos misturar as coisas.  São 

duas coisas diferentes. O CNAS não pode deliberar sobre a isenção da cota patronal 

sozinho, porque isso envolve a Previdência e a Saúde. 

 

 LAIR MALAVILA - Mas tem a interface. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Temos que saber o que é nosso. 

 

 LAIR MALAVILA - Estou falando da questão da interface. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só estou tentando explicar que quem 

decide se pode ou não pode é o Conselho de Seguridade, e não o CNAS. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O encaminhamento da 

Conselheira Ana Lígia... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Procede. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - ...é mais do que procedente.  

As APAEs ou as outras entidades interessadas propõe isso ao Conselho formalmente, o 

Conselho submete à Comissão de Normas, para ver até onde é responsabilidade do 

CNAS.  O que for de sua responsabilidade, ele encaminha e o que não for repassa para o 

órgão próprio, que, no caso, é o Conselho Nacional de Seguridade Social.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Há uma outra questão 

que está em pauta - acho que já que está levantando quais são as questões que 

poderiam estar sendo discutidas pelo Presidente, até mesmo pelo adiantado da hora, 

para não voltarmos novamente, já encerraria esse ponto - a dos benefícios de prestação 

continuada ao idoso e... 

 Eu sei que é outro ponto de pauta.  Já que está levantando as questões e 

que achávamos que essa questão precisaria ser levada ao Presidente pelo Presidente do 

CNAS e... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Pode continuar, 

Conselheira, estou lhe ouvindo, só que preciso desta informação aqui também. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Então ouça a informação 

que depois eu falo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, Conselheira, 

prossiga. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Discutimos ontem a 

questão do benefício de prestação continuada, com relação à sociedade civil.  Tiramos 

alguns encaminhamentos com a sociedade civil, mas surgiu um problema: não seria 

somente uma questão da sociedade civil. O CNAS inclusive teria que se posicionar sobre 

a questão dos benefícios de prestação continuada. 

 Um quarto de salário, já foi levantado e trazido pela Secretaria - foi a 

Joana que trouxe - a questão de que não estava tendo condições de atingir o número de 

beneficiários previstos por conta do corte, do per capita que foi um quarto de salário.  Isso 

estava inviabilizando, praticamente, que o benefício fosse dado ao idoso e ao deficiente.  

Em janeiro deste ano, o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso - para não 

restar dúvida de qual é o Presidente - falou num programa do rádio, divulgado 

amplamente, que a previsão seria aumentar para meio salário mínimo.  Tanto é que a 

Secretaria, com base nisso, fez a proposta orçamentária baseada no meio salário 

mínimo, e não em um quarto de salário.  Hoje, vimos aqui que iria haver mais um corte 

orçamentário.  Se não me engano foi a Ana Lígia quem disse, que hoje está com um 

humor bem aguçado, e daqui a pouco vão partir para um oitavo e não mais um quarto.  A 

metade de um salário mínimo hoje são R$ 56,00.  A sociedade civil vai utilizar uma 

minuta - se o Presidente quiser conhecer essa minuta - para fazer uma reivindicação.  

Poderia ser feita uma minuta pelo Presidente do Conselho, representando o Conselho 

Nacional, que seria levada a essa audiência com o Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O.k., Conselheira, está 

anotado. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Só para completar.  A sociedade civil pretende 

fazer uma mobilização nacional para que o Presidente da República cumpra o 

compromisso que ele assumiu.  Ele atribuiu o critério restritivo a um erro da lei e disse 

que estava somente esperando pesquisas da SAS para corrigir logo esse erro da lei.  Ele 

disse: "esse erro da lei".  Então, não compreendemos, porque a SAS fez o que tinha que 

ser feito, o QG-LOAS.  Enfim, vamos fazer uma mobilização, inclusive tentar potencializar 

a discussão em Minas Gerais para isso, já que vai tratar de portador de deficiência.   

 E vamos tentar, também, conseguir uma audiência com o Chefe da Casa 

Civil, se não conseguirmos chegar ao Presidente, para cobrar esse compromisso. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu só queria 

complementar mais uma questão. 

 Esse documento que seria encaminhado ao Presidente, quando da 

audiência com o Presidente do Conselho, seria divulgado amplamente junto com aos 

Conselhos e Fóruns para mostrar que o Conselho Nacional de Assistência Social não só 

a sociedade civil, mas o Conselho como um todo está voltado para a solução desse 

problema. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos, então, objetivar os 

encaminhamentos relativos aos temas da manhã e da tarde. 

 Confesso que estou com um emaranhado de itens. Ajudem-me a 

conduzir isso rapidamente - temos ainda uma pauta com relativa extensão - para que 

possamos, sem prejuízo das decisões, encaminhar o que se discutiu aqui.  Eu pedi de 

manhã à Conselheira Fernanda, e ela fez, um resumo das suas considerações para que 

encaminhássemos às instâncias superiores as preocupações por ela levantadas. Mas a 
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Conselheira Ana Lígia levantou que o Conselho Nacional levasse às instâncias superiores 

as questões por ela levantadas.  Como a Ata está com isso registrado, far-se-ia um 

apanhado daqueles pontos que foram levantados para dar um encaminhamento.  

Pergunto se esse seria o melhor caminho ou se poderíamos seguir esses pontos 

levantados pela Conselheira Ana Lígia.  A preocupação dela foi mais em relação à 

separar o que era mais imediato do que era mais mediato.  Em relação aos imediatos, 

seria o contingenciamento e, claro, o conseqüente atraso no pagamento.  Do rol de 

encaminhamentos, esses dois teriam destaque em função do tempo. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Os outros seriam objeto de ofício, de 

esclarecimento da SAS; outras questões são remetidas à Comissão de Financiamento; a 

própria discussão de fundo dessa questão da descentralização gradual, até onde a 

estadualização, que também é uma discussão que passa pela Comissão de 

Financiamento e a Comissão de Política, que podemos remeter. 

 Assim podemos fechar esses encaminhamentos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Podemos fazer em bloco?  

Já que há uma compreensão do problema, está tudo listado em Ata - encaminhamento 

dos ofícios à SAS, pedindo esclarecimentos, ações da Comissão de Política e da 

Comissão de Financiamento, para que tenhamos essas informações.  Então, com esse 

grau de compreensão e como isso está tudo registrado em Ata, imediatamente após a 

transcrição, além do que já se pode providenciar, independentemente da transcrição, já 

dá esses encaminhamentos.  Podemos colocar em votação dessa forma? 
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 ANA LÍGIA GOMES - Incluindo como pauta, na possível audiência, a 

questão do benefício de prestação continuada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Já está incluído.  

 Dra. Albamaria com a palavra. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu entendo que a descentralização é um 

processo muito complexo e que o CNAS tem um papel fundamental no controle, 

avaliação e implementação da Política Nacional de Assistência Social.   Eu 

entendo, também, que a nossa Coordenação teria que ter a possibilidade de ter uma 

trabalho muito estreito com a Comissão de Política de Assistência Social e com a 

Comissão de Política de Financiamento.   

 Então, eu gostaria que atuássemos de uma forma mais construtiva, de 

uma forma bem ética entre nós. E que esse sistema de parceria, como o nosso colega 

colocou - e eu até valido a colocação que ele fez - fosse de uma forma transparente, 

construtiva e que estabelecêssemos um sistema de parceria com menos confronto e com 

mais construção, até porque entendemos que é uma área que está com muita 

dificuldade.  Estamos com um população num total estado de miserabilidade e às vezes 

os nossos discursos são muito avançados com uma prática bem retrógrada e com 

alcance social mínimo para a população.  Eu acho que a reunião do CNAS poderia ser 

uma reunião mais qualitativa se não tivéssemos tanto confronto. Sabemos que vamos 

errar muito, e só erra quem trabalha.  Temos que construir isso com ética, com 

transparência, com uma questão um pouco mais elevada. 

 Eu gostaria de propor ao Sr. Presidente que essa parceria se fizesse 

justamente nesse nível.  A Coordenação de Descentralização, do Departamento de 
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Planejamento e Normas, poderia ter um relacionamento mais estreito com a Comissão de 

Política de Assistência Social e com a Comissão de Financiamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se pudesse, eu diria que 

deveria.  Um dos itens da nossa proposta de trabalho apresentada ontem foi exatamente 

no sentido de intensificar essa articulação, Conselho/SAS, para que as divergências 

sejam no conceito, mas não na operação, porque estamos atrasadíssimos em tudo.  A 

Presidência encampa e reforça essa necessidade, porque não pode haver divergência de 

entendimento operacional.  Vamos discutir outras questões.  A SAS, tendo a 

compreensão de que é executora e de que o Conselho é que define determinadas 

questões que estão previstas em lei, vamos avançar na execução. 

 Um item fundamental do nosso programa de trabalho é intensificar essa 

articulação CNAS/SAS para que possamos dar passos para a frente, já que há uma 

demanda insuportável esperando. 

 Coloco em votação.  

 Permaneça como se encontra quem concorda com o encaminhamento 

que dei para os ofícios à SAS, a pauta inicial da audiência com o Presidente da República 

e com os encaminhamentos feitos pela Conselheira Fernanda pela manhã... 

 Conselheiro, estou colocando em votação. É sobre a votação? 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu fiz um 

encaminhamento que não está contemplado na proposta da Mesa, que é essa questão 

do problema que envolve tanto a relação com a SAS quanto o convênio com os Estados, 

que é o problema do critério de partilha. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está anotado como um dos 

itens a serem solicitados à SAS. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Acho que foi mal 

colocado. 

 Eu tenho preocupação de que no momento dessa decisão tanto a SAS 

como o Prefeito estivessem presentes, para que pudessem auxiliar o Conselho nessa 

decisão. Por isso levantei o encaminhamento nesse ponto de pauta, e não no que estava 

previsto para a Comissão.   

 Não sei como está a agenda do Prefeito, se ele vai se retirar ou vai ficar 

aqui.  No caso da saída dele, eu volto a levantar a preocupação que é o critério de 

partilha para os serviços para o orçamento do próximo ano.  Temos que definir o critério.  

Este Plenário vai definir os critérios. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - A Comissão de Financiamento. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - A Comissão de 

Financiamento já tem os critérios.  Eu coloquei isso.  Acho que tem que ser colocado em 

votação em separado. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O encaminhamento que 

estava sendo dado era para encerrar o ponto de pauta.  Este ponto é anterior à discussão 

pela manhã.  Ainda há outras questões aqui ainda. 

 Então, quem estiver de acordo com a minha proposta anterior fique como 

está.  (Pausa.) 
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 Aprovados, então, por unanimidade, os encaminhamentos feitos na forma 

em que eu coloquei.  

 Com a palavra a Sra. Albamaria. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Nós vamos ter um seminário em agosto para 

avaliar todo esse processo de descentralização e iríamos convidar as duas Comissões 

para nos auxiliarem nessa questão, que é superdifícil, estamos em um processo de 

análise muito complicado, justamente porque não vamos ter condições de fazer com 

Conselhos e Fundos em todos os Municípios, não queremos fazer isso apressadamente, 

e cai justamente nessa questão que ele está levantando.  Como ficaria o critério de 

repasse de recurso para o próximo  ano, considerando o estágio que estamos na 

descentralização? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Elizeu, a 

Comissão já está avançando nesse sentido, na definição de critérios de partição? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Há inclusive uma minuta de resolução 

na pasta de cada Conselheiro a respeito. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito bem. 

 Fechado o assunto anterior, o item seguinte da pauta é informe das 

Comissões Temática e GT-LOAS. 

 Srs. Coordenadores das Comissões, nada a informar? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu posso começar. 
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Apesar de não ser 

Coordenador da Comissão, sugeriria que começássemos pela apresentação das minutas.  

Há outros temas que a Comissão de Financiamento ainda teria a trazer. 

  

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Há uma Minuta de Resolução nº 131.  

É uma resolução pequena. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ela está apensa ao conjunto 

inicial? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Ela foi entregue ontem. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Todos têm as minutas de 

resolução? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Ela é pequena, só para fundamentar 

um pouco essa resolução.  A Comissão, analisando a proposta orçamentária de 1997, 

apresentada na nossa última reunião plenária, verificou que os gastos com pessoal ativo 

e inativo, tanto da administração direta quanto do INSS, têm variações negativas.  Então, 

a Comissão, analisando um pouco as implicações que essas reduções de gastos 

poderiam provocar, sugere ao Conselho essa resolução que aí está. 

 "Considerando que a proposta orçamentária do Ministério da Previdência 

e Assistência Social para 1997 contempla variações negativas nos gastos com pessoal 

ativo e inativo,  
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 RESOLVE manifestar sua contrariedade à referida proposta, por implicar 

sérios prejuízos aos trabalhadores da assistência social e à própria execução da Política 

Nacional de Assistência Social." 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em discussão a proposta de 

Resolução nº 131. 

 Eu levanto só uma questão de forma de redação. O termo contrariedade 

quer dizer contrário, preocupação?  Qual o exato sentido? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O problema nós 

levantamos na reunião com o Dr. César. Isso aí é uma questão de redação. Repúdio, não 

sei o quê.  Achamos que era uma preocupação nossa que não se estivesse prevendo 

não só queda, mas diminuição com encargos com pessoal ativo e inativo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Quanto ao mérito não há 

nenhuma dúvida, apenas quanto à forma. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É só querendo dizer que 

há perspectiva de que não haja nenhum aumento salarial para 97. Isso nos deixou 

extremamente preocupados.  Era essa questão que estávamos querendo resolver. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma manifestação sobre 

essa proposta de resolução?   
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu só queria deixar 

registrado também que foi levantada essa ressalva, juntamente com as demais ressalvas 

da proposta orçamentária, mas a Comissão considerou que como é competência deste 

Conselho aprovar proposta orçamentária da Assistência e do Fundo esse ponto não 

entraria como uma ressalva da resolução de aprovação do orçamento do Fundo por este 

Conselho.  Por isso foi feito dessa forma, em separado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ela não constou daquelas 

considerações. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Não constou das 

considerações da ressalva, porque diz respeito ao orçamento da Seguridade como um 

todo e não ao orçamento da Assistência.  Então, não caberia como uma ressalva à 

aprovação do orçamento do Fundo.   

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Realmente a pressa às 

vezes confunde um pouco.  

 Ele constou do orçamento do Ministério da Previdência e Assistência 

Social.  Agora, não constou do orçamento da Assistência.  Como o Conselho se 

posicionou apenas sobre o orçamento da Assistência Social, essa questão, apesar de 

nos ter sido colocado o orçamento do Ministério como um todo e depois desvinculado a 

Assistência, nós nos posicionaríamos não em relação à ressalva, mas como uma 

resolução em separado. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Confesso que não me 

considero esclarecido. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não se considera 

esclarecido? 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja bem.  Foi apresentada 

uma proposta orçamentária para 97. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Portanto, incluindo a área 

da Assistência Social. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É.  E nisso daí inclui o 

pessoal ativo e inativo das duas áreas - Previdência e Assistência.  Mas no orçamento da 

Assistência Social não se fala em pessoal ativo e inativo.  Então, na resolução que 

tiramos em relação ao orçamento da Assistência Social a questão de pessoal não entrou. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Veja bem, estou com a 

seguinte dificuldade: o tratamento de pessoal, de servidor público civil, não é uniforme? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, houve alguma 

consideração de ajuste ou de aumento para o da Previdência e não para o de 

Assistência? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Você não entendeu. Não 

houve nem para o de Assistência nem para o de Previdência, nem para o da Saúde.  O 

problema é estou dizendo que não poderíamos colocar nas nossas ressalvas essa 

questões porque apenas deliberamos sobre o orçamento da Assistência Social, não 

deliberamos sobre o do Ministério da Previdência e Assistência Social, porque entraria 

também o da Previdência.  Como na questão de pessoal colocada no Ministério da 

Previdência e Assistência Social entram os da Assistência Social também, colocamos 

como uma resolução, só que como uma resolução à parte e não como uma ressalva. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Agora entendi e quero fazer 

um questionamento. 

 A nossa grande preocupação, e está demonstrada em todo o debate que 

se faz, é resguardar o Conselho, valorizar as ações do Conselho para que haja 

efetividade no que fazemos.  O que está me preocupando aqui?  Apenas uma 

manifestação de contrariedade ou de preocupação, ainda que especificamente em 

relação aos trabalhadores da Assistência Social, pergunto...  Desculpem, estou tratando, 

como todos, com a maior honestidade de propósitos, para fazer com que uma resolução 

do Conselho tenha algum significado ou muito significado.  

 Eu pergunto: nesses termos, há perspectiva de a resolução surtir algum 

efeito ou simplesmente vamos manifestar um protesto?  Estou querendo saber se é 

razoável o Conselho publicar no Diário Oficial, que é a sua obrigação, uma resolução que 
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basicamente é um protesto.  E se o momento mais adequado não teria sido na hora da 

aprovação do orçamento.  Poderíamos ser nobres, magnânimos: chamamos a atenção 

para o problema do pessoal, especialmente para a nossa clientela, que é a clientela da 

Assistência Social. 

  A pergunta, Conselheira, é tendo em vista a enorme preocupação deste 

Conselho em fazer com que as suas decisões tenham repercussão.  É a minha 

preocupação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que essa 

mesma preocupação permeou a Comissão.  Tivemos essa mesma preocupação.  Depois 

de debatermos essa preocupação que o senhor está levantando aí, chegamos à 

conclusão de que também, pelo fato de termos tido acesso à discussão do documento 

geral do Ministério da Previdência e Assistência Social, não nos posicionarmos sobre 

uma questão que achávamos relevante, que era a questão de pessoal, era também uma 

omissão.  Nós nos colocamos.  Pode ver a Ata que quando colocamos a questão nós 

levantamos que estava havendo diminuições.  Houve algumas explicações, mas não ficou 

totalmente esclarecido por que não havia nenhum aumento, como sempre foi previsto nos 

anos anteriores.   

 Então, entre a omissão e colocarmos com uma preocupação, eu continuo 

achando que Conselho Nacional de Assistência Social tem o dever de não se omitir numa 

questão de tamanha gravidade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A minha pergunta é só em 

relação à oportunidade.  Eu entendo que o momento mais oportuno seria o momento da 
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avaliação da proposta, porque ali fizemos inúmeras ressalva, o não atendimento de 

várias... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Essa ressalva foi feita 

inclusive por mim. Pode ver na Ata. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu me lembro bem que foi 

comentado o assunto.  Quem elaborou a minuta foi a própria Comissão de 

Financiamento, que passou à Presidência.  A minha  preocupação é do ponto de vista da 

funcionalidade. O Conselho aprovou uma resolução com várias ressalvas em relação ao 

orçamento e não incluiu essa.  Houve falha na elaboração, falha na Presidência, mas não 

aconteceu isso, até porque não ficou muito claro que deveria constar como uma ressalva 

da resolução. 

 A minha preocupação agora é só do ponto de vista da funcionalidade.  

Pergunto se é oportuno agora, com as ressalvas já feitas, publicar uma resolução 

chamando a atenção. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não sei se o senhor se 

lembra que foram lidas por mim algumas resoluções e ficou acordado no CNAS que a 

Comissão de Orçamento faria as resoluções, levaria ao Presidente, de manhã, e fui eu 

que levei. Então, o próprio Conselho delegou à Comissão a elaboração dessas 

resoluções.  Estamos trazendo, junto com essa resolução dos profissionais da área de 

Assistência Social, as outras Resoluções.  O Conselho vai ter condições de conhecer 

como um todo, já que passou para a Comissão e para o Presidente. 

 Então, acho que é pertinente no momento. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Está esclarecido, 

Conselheira. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Complementando, 

ainda, por proposta minha foi aprovado que as ressalvas seriam colhidas pela Comissão, 

todas as ressalvas citadas pelos Conselheiros, que não tinham sido compiladas por 

escrito e caberia à Comissão fazer essa compilação através da Ata.  Ao fazer essa 

compilação, na última reunião, nos demos conta de que faltava esse item que não 

havíamos nos recordado quando da elaboração do primeiro documento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em votação a proposta de 

Resolução nº 131.   

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

 Aprovada, por unanimidade, a proposta de Resolução nº 131.   

 Conselheiro Elizeu com a palavra. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A Resolução nº 121, que todos 

receberam, mereceria nova leitura?  Ela é resultado da nossa última reunião plenária.  

Pela Ata, a Conselheira Fátima tinha ficado incumbida de recolher as ressalvas à 

aprovação da proposta orçamentária da Assistência, e, depois, a Comissão tratou de dar 

uma elaboração a essa resolução. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É necessário que se faça a 

leitura, Srs. Conselheiros? 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Elas contemplam todas aquelas 

observações, inclusive constam em Ata, feitas pelos Conselheiros, quando da análise da 

proposta orçamentária da Assistência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como ninguém se 

manifestou, não vamos lê-la. 

 Alguém tem alguma consideração a fazer quanto a essa proposta de 

resolução? (Pausa.) 

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

 Aprovada por unanimidade a Resolução nº 121. 

 Conselheiro Elizeu, próxima proposta. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Existe também uma outra minuta, que 

trata precisamente desses critérios de partilha, de transferência dos recursos 

orçamentários da Assistência Social para o exercício de 97. 

 Caberia, então, antes disso, uma breve lembrança.  Na reunião plenária 

passada foi apresentada essa proposta da Assistência Social e do Fundo, 

consequentemente, mas não se 

falou dos critérios de repartição para os Estados. Só foram analisados os grandes 

programas, os grandes números dessa proposta.   Contudo, durante esse tempo - o 

Menezes pode nos explicar melhor - a SAS encaminhou à Secretaria de Orçamento 

Federal uma proposta de repartição por Estado desses recursos.  Ela fundamentalmente 

segue um índice que já havia sido aprovado anteriormente por este Conselho, aplicado 
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ao exercício de 96.  Como não foi feito nenhum outro trabalho sobre essa questão dos 

critérios, entendeu a SAS que continuaria o mesmo esquema de repartição anterior. 

 A Comissão acredita que deve haver uma repartição desses recursos 

diferenciada por subprojetos, especialmente no que se refere a projetos de 

enfrentamento à pobreza. 

 Ao ler essa minuta será mais fácil entender o que a Comissão está 

propondo. 

 "Considerando que cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social - 

CNAS aprovar critérios de transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência 

Social para as Unidades da Federação, conforme disposição do inciso IX, do artigo 18 da 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

 Resolve aprovar critérios de partilha dos recursos orçamentários da 

Assistência Social para o exercício de 1997, compreendendo: 

I - a manutenção da distribuição dos recursos destinados à ação continuada (serviços), 

com base na rede conveniada em 1996 (coluna A do Anexo I);" 

 Para explicar melhor, as mesmas metas para as Unidades da Federação 

de 1996 para os programas de criança, idoso e deficiente seriam observadas para 1997, 

ou seja, não haveria nenhuma mudança até porque a rede conveniada não foi avisada 

em tempo, pois poderia perder esses convênios para o ano seguinte.  Então, a Comissão 

acredita que esse critério adotado em 96, que é o mesmo de 95, deveria ser observado 

em 97, até porque não existem estudos sobre a disponibilidade da rede, sobre a 

capacidade de a rede atender mais ou menos essa clientela. Então, nesse meio tempo 

deveria ser feita alguma coisa nesse sentido, mas, por enquanto, seria seguido esse 

mesmo critério de repartição, que é meta. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Comissão se incumbiria 

de começar um levantamento nesse sentido para depois, em discussão com a SAS, 

nessa integração intensiva, chegar a uma proposta, não para 97, mas para ampliarmos 

essa discussão para o futuro? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A idéia é que sejam feitos estudos, em 

conjunto com a SAS, para que se chegue a uma outra proposta. Isso inclusive consta da 

própria resolução. 

 "II - a utilização do detalhamento estatístico do anexo I como percentuais 

de rateio dos recursos para os subprojetos que integram o projeto de enfrentamento da 

pobreza, como segue: 

a) índice de pobreza para os subprojetos de "geração de renda" (coluna B);" 

 Esta coluna B, é claro que nem todos têm aquele trabalho de 

transferência dos recursos que a SAS nos encaminhou no começo do ano, mas aquilo 

corresponderia a uma das colunas que já está pronta naquele trabalho, que reúne 

indicadores de pobreza.  Estes, então, seriam utilizados como parâmetros para a 

distribuição dos recursos que se referem a esse subprojeto especificamente. 

 "b) índice da situação sócio-econômica de crianças, jovens e 

adolescentes para os subprojetos de assistência integral à criança e ao adolescente - 

Programa Criança Cidadã (coluna C);" 

 Então, na coluna C também apareceriam dados que seriam uma síntese 

de uma série de indicadores que constam daquele mesmo trabalho. 

 "c) índice da situação sócio-econômica dos beneficiários da assistência 

social para os subprojetos de 'ações sociais e comunitárias' (coluna D);" 
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 Isso daí seria o tal do índice ajustado, que também está naquele trabalho. 

Então, isso tudo já faz parte de documentos que todos os COnselheiros possuem. 

 "III - que os critérios de partilha dos recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social a serem utilizados em 1998 serão definidos e dados a conhecer ao 

público até o mês de junho de 1997;" 

 Desse momento até junho, tanto a Comissão de Financiamento, 

Comissão de Política e a SAS se empenhariam em propor novos critérios de partilha, ou 

seja, um novo trabalho para mudar essa forma de repartição. 

 O próximo item é uma solicitação que a Dra. Fernanda encaminhou em 

nome do FONSEAS. 

 "IV - que os municípios, em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, (LOAS) deverão ter criado e instalado seus 

respectivos Conselhos e Fundos de Assistência Social e elaborados seus planos de 

assistência social, impreterivelmente, até 31 de dezembro de 1996, para que possam 

receber os recursos da assistência social; 

V - que as Unidades da Federação elaborem critérios de partilha e transferência de 

recursos orçamentários dos seus Fundos de Assistência Social para os Fundos 

Municipais de Assistência Social, aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistência 

Social." 

 Este anexo, então, compreenderia os números de um outro trabalho. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma observação sobre a 

proposta de resolução? 
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de prestar 

informações complementares.  

 O critério da coluna D, que é o critério síntese, é justamente o critério que 

deveria estar sendo utilizado para o orçamento de 1996.  Foi o critério que norteou todas 

as ações de enfrentamento à pobreza e que deveria, em tese, nortear também os 

serviços, mas houve aquela decisão de que os serviços continuariam com a rede 

conveniada no orçamento de 96.   

 Com relação às colunas B e C, cabe, em primeiro lugar, dizer que todas 

as ações estão incluídas dentro de enfrentamento à pobreza, que é o Criança Cidadã... 

 

 JOSÉ MENEZES - Por que entendemos que o Brasil Criança Cidadã tem 

característica de serviço?  Porque nos convênios que são feitos para atender a esse 

programa, temos como base meta e per capita.  Na elaboração do orçamento de 95, ele 

foi juntado ao enfrentamento à pobreza.  Só que neste ano o Coordenador de Orçamento 

do Ministério da Previdência e Assistência Social solicitou que fizéssemos a separação 

desses programas, ou seja, que fosse criada uma atividade para geração de renda, uma 

atividade para o Brasil - Criança Cidadã e uma subatividade para ações sociais 

comunitárias.  Realmente entendemos o apoio integrado à criança e ao adolescente 

como um serviço. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Mas, no caso, não há 

uma rede conveniada anterior. 

 

 JOSÉ MENEZES - Existia a rede da CBIA.  Então estamos tentando dar 

continuidade a esse serviço que era praticado. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma consideração 

adicional? 

 Em votação a proposta de resolução. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Só um momento, Sr. 

Presidente.  É necessário pensar, diante das novas informações, essa resolução. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu tenho uma preocupação, mas não sei se 

posso me colocar porque não sou Conselheira. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor. O Conselho é 

extremamente democrático, sobretudo para as contribuições, como a senhora tem feito 

desde o início. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu tenho uma preocupação, Dr. Elizeu, em 

relação ao item IV.  Até agora fizemos um esforço enorme para conseguir implantar os 

Conselhos e os Fundos.  Agora temos uma restrição orçamentária inclusive com recursos 

para administração.  Está sendo totalmente restringida a questão de viagens, passagens 

e diárias, para podermos proceder ao assessoramento técnico aos Conselhos e Fundos. 

 Eu me pergunto: será que até o final deste exercício, mesmo que 

façamos um esforço conjunto com o Conselho, que se faça uma parceria bem forte para 

que vocês atuem na parte dos Conselhos e nós na parte do Executivo, na questão dos 

Fundos, será que vamos conseguir atingir todos os Municípios brasileiros?  De repente, o 

Conselho solta uma resolução que não vai ter o rebatimento na prática.  Eu também me 
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preocupo se vale à pena este ano acelerarmos todo esse processo do Conselho, porque 

é um ano de eleição municipal. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Até lhe agradeço por mais 

esta colaboração. Eu tinha marcado aqui para exatamente questionar nessa linha.  É um 

ano atípico e ainda não terminamos... A senhora, pela manhã, colocou que das 27 

Unidades, só há 17 em funcionamento.  Embora entenda e compartilhe das 

preocupações da Conselheira Fernanda, porque realmente é um drama.  Como ficamos?  

Deixamos ir correndo devagarinho e em quantos anos vamos instalar efetivamente os 

Conselhos Municipais?  Por outro lado, se dissemos que tem que ser até dezembro, 

senão não recebe, colocamos uma camisa-de-força. Não vejo a própria estrutura 

SAS/CNAS, pela avaliação que tenho, com condições de fazer um acompanhamento 

necessário para viabilizar.  Vejam bem, há menos de mil Conselhos Municipais 

instalados, faltam apenas quatro mil. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - A partir de agora serão muito mais. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Haverá novos Municípios.  

Há muitos criados e não instalados ainda. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Estamos tendo contatos muito próximos com a 

Educação e com a Saúde para ver o que podemos aproximar desse sistema.  A Saúde, 

que está muito mais avançada que nós nesse processo, não tem esse número em termos 

de Município.  Quer dizer, temos que avaliar realmente a operacionalização desse 

processo. De repente vamos acelerar e não vamos conseguir um processo de qualidade.  
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Por outro lado, vamos ter que ter uma portaria onde vamos decidir conjuntamente como 

ficaria a questão do repasse de recurso para quem tem o Fundo e para quem não tem o 

Fundo. 

 Estas são as preocupações que eu gostaria de manifestar. 

 

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

colaboradora, por mais esta colaboração. 

 Conselheiro Paulo, pretende continuar? 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Acho que duas 

questões se cruzaram. Uma é o problema do critério no que diz respeito ao Brasil - 

Criança Cidadã, que está incluído aqui e eu gostaria de pedir esclarecimentos.  Outra é 

sobre o item IV que foi levantado. 

 Quando ao item "b" eu gostaria de fazer a seguinte pergunta.  

Orçamentariamente, para 96, sendo classificado como geração de renda, o Criança 

Cidadã foi classificado como subatividade discriminada por Unidade da Federação.  A 

partir do momento em que está sendo considerado como serviço, o meu entendimento é 

de que não haveria mais essa discriminação na lei orçamentária e seria apenas uma 

rubrica. 

 

 JOSÉ MENEZES - Este é o nosso entendimento também.  Só que não 

estamos tendo uma aceitação por parte do órgão central de planejamento.  Inclusive 

quando encaminhamos, encaminhamos fechado.  Este é o nosso entendimento.  Eles 

fizeram contato, solicitando que abríssemos por Estado, como está hoje na lei de 1996. 
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Qual a resposta da 

SAS? 

 

 JOSÉ MENEZES - Estamos no aguardo da abertura disso.  Se realmente 

isso for uma imposição, teríamos que usar aqueles coeficientes de partilhas de recursos. 

 Nós poderíamos correr o risco aí, Paulo, de quando usar esses 

coeficientes isso não retratar a realidade de cada Estado.  De repente um coeficiente de 

1% não atende àquelas 100 mil crianças em abrigo, que já vêm sendo atendidas. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só uma questão.  Esses 

abrigos inclusive se situam em determinadas cidades, como Quintino, no Rio de Janeiro, 

que atinge um número enorme de crianças e tem que ter recursos maiores.   

 Então, dificultaria essa questão. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu só faria uma pequena 

interrupção, porque o prezado Conselheiro e Prefeito está precisando sair. Antes de sair, 

eu queria aproveitar a presença dele.  Paralelamente eu estava tentando saber como ele, 

Prefeito de um Município, de uma capital, ao ter declarado que no seu Estado um terço 

dos Municípios têm Conselho, vê essa perspectiva, na ótica do seu Estado, de se 

implantar os outros dois terços nos cinco meses que nos faltam. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Presidente, eu poderia 

prestar um esclarecimento antes disso?  Acho que, por um problema de redação dada 

pela Comissão, houve um equívoco de interpretação da resolução.  É em relação ao item 

IV.  
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 A intenção aqui, na realidade, é realçar que a partir do próximo ano, já 

que neste ano existe projeto de lei - volto a dizer que não sei se já foi aprovado este 

projeto, já que tramitava em regime de urgência - se abre a exceção da criação dos 

Conselho, Fundos e Planos de Assistência Social. 

 

 JOSÉ MENEZES - Paulo, desculpe-me. O projeto que eu conheço fala 

que para quem tiver Conselho, Fundo e Plano será feito o repasse, sem convênio.   

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Esse projeto foi 

discutido aqui na reunião da última semana.  Está no mesmo item.  O mesmo projeto de 

lei, no último artigo, art. 3º, que já foi objeto de análise deste Conselho, está abrindo 

exceção para três meses, foi dito aqui pela Secretaria, mas que foi alterado, depois que 

saiu da Secretaria.  Abriu exceção para todo ano. 

 O que queremos ressaltar aqui não é devem ser criados, mas que apenas 

os Municípios em que essas condições estabelecidas pela LOAS forem atendidas é que 

poderão receber recursos no próximo ano, direto inclusive, já que nos Estados o 

problema está solucionado. Mas na esfera municipal teriam que ser criados para que 

recebessem a partir do próximo ano. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu modifiquei a redação 

e acho que facilitaria. 

 Vejam se com essa redação superaria o problema:  "que os municípios, 

em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), 

deverão ter criado e instalado seus respectivos Conselhos e Fundos de Assistência 
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Social e elaborado seus planos de assistência social até 31 de dezembro de 96 para que 

possam receber diretamente os recursos da assistência social;" 

 Acho que aí incentiva a criação desses Conselhos.  Não estabelece uma 

força, uma camisa-de-força, não diz que se não tiver não vão receber, porque eu sei que 

na Saúde nem todos foram instalados ainda. Mas, no caso da Assistência Social, não 

vamos ficar de braços cruzados. Então, vamos incentivar o máximo.  Acho que esta era a 

preocupação da Fernanda e de todos nós. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira, desculpe.  

 A inclusão da palavra "diretamente", na sua percepção, resolveria  o 

problema?  Não é condição sine qua non?  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tirei 

"impreterivelmente" e coloquei  "para que possam receber diretamente os recursos da 

Assistência Social", o que é uma verdade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Se não tiver, ele vai receber 

diretamente? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que está 

implícito que sim. 

 

 RONALDO LESSA - Eu estou precisando sair, mas queria fazer uma 

observação. 
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 Recebe diretamente, tudo bem.  Agora, se não receber?  Recebe por 

convênio?  Qual a vantagem, qual o critério do convênio?  Para alguns segmentos talvez 

seja melhor nem fazer. 

 É preciso que pensemos bem em como colocar isso, para ver se vamos 

atingir o objetivo.  O objetivo eu entendo, eu concordo.  Só estou levantando uma 

questão, que é a seguinte... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Permanece como em 96: 

recebe através dos Estados.  Eu sei que os Municípios resistem a isso. Por isso deverão 

criar os seus Fundos.  A Comissão de Financiamento chegou a discutir a questão de os 

Municípios pequenos fazerem consórcios, quer dizer, alternativas para viabilizar.  É uma 

aspiração grande e uma questão do princípio da municipalização, que os Municípios 

criem esses Conselhos o mais rápido possível.  Também não podemos atropelar e dizer 

que tem que ser impreterivelmente porque senão eles não vão receber.  Depois eles vão 

ter que receber e vamos ter que, de novo, voltar atrás. 

 

 RONALDO LESSA - Acho que deveria ter o mínimo de avaliação.  Se não 

me interessa democratizar e colocar isso para a sociedade, mas eu tenho uma válvula 

pelo meu Estado para fazer isso autoritariamente, por que vou fazer isso?  Estou 

invertendo a questão. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que é o contrário. 

 O pessoal de Santa Catarina conversou muito comigo sobre isso.  Eles 

estão tendo o maior esforço para criar Conselhos em todos os Municípios, para que os 

Municípios possam realmente receber diretamente, Fundo a Fundo, e não só através do 
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Estado, e no entanto as coisas não estão se dando dessa forma.  Então, é uma forma de 

incentivar os Conselhos.  Isso foi utilizado pela Saúde para incentivar os Conselhos. Até 

na Saúde é mais drástico: recebe quem tem, quem não tem não recebe.  No caso, 

abriríamos essa questão. O que não recebe pelo Fundo recebe pelo Estado. 

 É um processo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Prefeito, quer complementar 

alguma coisa a respeito disso?  A sua experiência nos ajudaria muito. 

 

 RONALDO LESSA - Não estou querendo complicar. Entendo o que você 

está falando.  Eu tinha abordado que o outro lado também é verdadeiro, quer dizer, a 

vontade de realizar.  Por exemplo, depois que conseguimos resolver a briga da Câmara 

com o Secretário, tivemos problema para a Câmara aprovar. Haja tempo para a Câmara 

aprovar.  Meses prendendo.  Eu sei que há quem queira, pelo menos num ano eleitoral, 

por ser atípico, mas há dificuldade para implementação.   

 A questão que eu levanto é a seguinte: o outro critério, sendo pelo 

Estado, se só tem este, eu não insisto. Se não tenho outra alternativa, fico calado.  

Estamos raciocinando do nosso ângulo, da boa vontade de querer fazer, porque este é o 

caminho.  Estou raciocinando o contrário: como eu tenho o Estado, que faz o que eu 

quero, por que eu vou democratizar, criar o Conselho, discutir?  Democracia só aborrece 

quem está no Executivo.  Para que, se eu tenho um Conselho Estadual que faz o que eu 

quero, se aproveito dessa válvula para fazer o que eu quero? 

 Estou apenas colocando que há o outro ponto, não insisto por 

incapacidade de uma alternativa, mas ousei exigir mais de vocês, na medida em que 

vocês têm pensado sobre isso.  Ponho este ponto como extrema preocupação. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tiraria este ponto e 

nós aprofundaríamos.  O senhor vai estar na outra reunião e poderia nos ajudar.  

Atualmente retiraríamos isso daí. 

 

 RONALDO LESSA - Se houver esse entendimento, eu me proponho a 

tentar colaborar. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Retirar o ponto. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O item 4. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Na realidade, Fátima, só existem essas duas 

possibilidades de transferência de recursos. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu sei, mas 

aprofundaríamos. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ilustre Conselheiro Prefeito, 

nossos agradecimentos e o desejo de que retorne sempre a esta plenária para colaborar 

com o Conselho.  

 Eu entendi a sua preocupação. Eu estava me referindo só ao que ele 

havia colocado.  Está na lei esses termos.  Então, é só uma tentativa de reforçar.  Colocar 

uma coisa mais forte que a lei fica complicado, porque há uma questão operacional que 

está aqui colocada insistentemente: as dificuldades do Conselho e da Secretaria. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Eu penso concretamente.  Aprofundar a questão e 

discutirmos o que devemos mudar na lei nesse sentido - aí vamos mudar a lei.  Agora, 

não adianta pôr coisa em resolução que contrarie o que está escrito aqui e nem ficar 

conversando.   Vamos aprofundar, então, a discussão e encaminhar para mandar outro 

projeto de lei.  O Executivo mandou esse daí, que está em regime de urgência, até 31 de 

dezembro, com essa salvaguarda.  É chover no molhado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em discussão, ainda, a 

proposta de resolução.  O encaminhamento feito pela Conselheira Fátima é que se retire 

o inciso 4º para uma análise mais aprofundada e, a partir daí, se encaminhe via 

resolução, conforme a decisão, ou não. 

 Mais alguma colocação? Por favor, bastante objetiva, porque o tempo 

está começando a me preocupar. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Duas. 

 Temos um problema concreto.  Aquelas rubricas orçamentárias que 

precisam ser discriminadas por Unidade da Federação têm que ter seus critérios 

aprovados nesta reunião, por conta do cronograma de encaminhamento da proposta 

orçamentária ao Congresso Nacional.  No entanto, temos uma coluna aqui para um item, 

que não sabemos ser irá ser discriminada ou não orçamentariamente por Estado.   

 Em segundo lugar, há problemas de ajuste com o critério proposto aqui. 

 

 JOSÉ MENEZES - Ainda tem um outro detalhe aqui. 
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 Quando da elaboração daquele documento que os senhores aprovaram 

aqui com essas ressalvas, colocamos um aumento de per capita junto com aumento de 

metas, e não sabemos se o órgão central de orçamento vai aceitar.  A partir do momento 

que o órgão de orçamento falar: SAS, daqueles 278 milhões que eu determinei como 

limite inicialmente vocês vão ter 300.  Aì temos que nos adequar aos 300 que eles vão 

impor para nós. O tempo está passando.  Quando o Paulo fala que temos que fazer logo, 

realmente temos.  Geralmente esses prazos estabelecidos pelo órgão central de 

planejamento são muito curtos.  Hoje estou impossibilitado de fazer com essa coluna A.  

O meu incremento de 25% de metas e o meu aumento, no meu aumento eu coloquei o 

IGP-DI de 1995 e mais uma previsão de 13%.  Ora, antes de vir para a SAS eu estava no 

órgão central de orçamento e estávamos trabalhando com 15% de inflação.  Hoje já 

estamos trabalhando com 13, e há um conversa de que vamos trabalhar com 11.  Então, 

precisamos ter esse retorno do órgão central de orçamento para poder fechar isso aqui.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) -  Conselheiro Elizeu, gostaria 

de se manifestar? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Nesse item 1, quando estamos nos 

referindo à base da rede conveniada de 96, é claro que estamos tendo em conta sem 

essa expansão.  Pode parecer contraditório, mas essa seria a base mínima. O acréscimo 

disso teria que ser proporcionalmente distribuído ou, então, poderíamos acrescentar 

algum item, para, se houver esse acréscimo, que fosse distribuído em função da 

capacidade da rede existente. 
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 JOSÉ MENEZES - A partir do momento, Conselheiro Elizeu, em que eu 

fizer isso, vou estar incompatível com a proposta que elaborei para 97.  Na minha 

proposta de 97 não fiz previsão apenas do que estou atendendo.  Afinal de contas, ainda 

fui criticado porque o aumento de 25% foi pouco. E o aumento de per capita foi irrisório, 

29%.  Já pensou se eles expurgam os meus 13% de 96?  Vamos ficar com 14,78.  Eu me 

encontro de mãos atadas para fazer essa primeira coluna, a não ser que o senhor queira 

a posição de 1996, que não vai refletir 97.  Como são critérios de partilha para 97, preciso 

de um retorno do órgão de orçamento. 

 O senhor concorda, Presidente? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou preocupado porque, 

aparentemente, está havendo um problema de como encaminhar um critério e como 

encaixar o critério no processo de... 

 

 JOSÉ MENEZES - Eu entendo a metodologia que o Elizeu está 

propondo, mas não tenho condições, agora, de fazer. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu perguntaria à Comissão 

de Financiamento, por intermédio do seu coordenador, se em face disso não cabe mais 

uma discussão com a SAS.  Sei que há um problema de prazo, mas se não houver uma 

indicação a SAS também fica sem uma orientação ou uma parametrização por parte do 

Conselho.  Eu preciso que a Comissão me ajude a encaminhar a questão. 
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 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Qual seria o último prazo para que 

pudéssemos estudar todos os termos dessa minuta e propormos todos esses 

parâmetros? 

 

 JOSÉ MENEZES - Elizeu, vou fazer contato com o órgão central de 

orçamento, porque o último prazo estabelecido por eles foi muito pequeno.  Foi um prazo 

de 72 horas para elaborarmos a nossa proposta. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Foi 12 de julho? 

 

 JOSÉ MENEZES - É, foi quando mandamos. 

 Vou fazer um contado agora para saber, até porque eles receberam isso 

foi fechado e vão querer que ou a Previdência ou nós façamos a abertura por Unidade da 

Federação, que consta da lei de 96 e eles vão querer que conste de 97, e vou passar 

para vocês qual a data.   Isso não impede que possamos manter contatos até para definir 

isso aqui. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Marcamos uma reunião para amanhã, 

então, para estudar o assunto. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA -Acho que tem duas 

coisas aqui que são diferentes. 



 

 288 de 334 

 Uma coisa são os critérios referentes, na linguagem orçamentária - as 

subatividades que precisam ser discriminadas, na lei orçamentária, por Estado, que se 

referem ao item A e ao item C.  Projetos de geração de renda, dentro do enfrentamento à 

pobreza, e o de ações sociais e comunitárias.  No orçamento de 95, foi adotado um 

critério para todos os itens.  A preocupação da Comissão de Financiamento neste ano é 

aplicar um critério específico que dissesse respeito àquela população atendida por aquela 

ação.  Então, em geração de renda, o critério é o de pobreza.  Ações sociais 

comunitárias, como atinge toda população da Assistência Social, entraria nesse item 

síntese que foi aplicado em 1996.  Acho que quanto a isso não há... 

 

 JOSÉ MENEZES - Entraria esse aqui, então? 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Não há maiores 

problemas. 

 

 JOSÉ MENEZES - Esse seria no C. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - O item C e o item A.  

Estou falando do item, não da tabela.  

 No A é "índice de pobreza para os subprojetos de geração de renda" e o 

item C é "índice síntese para ações sociais e comunitárias".  Quanto a isso não há 

problemas. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou preocupado se vamos 

discutir cada coisa.   
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 Em função das possíveis divergências de entendimento, o Conselheiro 

Elizeu fez uma proposta no sentido de que amanhã houvesse uma reunião, para 

esclarecer. 

 A minha sugestão, Conselheiros, para abreviar a discussão desse 

problema, que é extremamente importante, é que o Conselho aprove o mérito, a intenção, 

que é extremamente oportuna e nobre, e que a Comissão de Financiamento, junto com a 

SAS, dentro do entendimento já preestabelecido de que essa aproximação é 

indispensável, encontre um caminho que permita ao Conselho avaliar a definição desse 

critério e, portanto, saber como esses recursos foram aplicados. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA  - E a resolução seria 

feita ad referendum? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Concorda, Conselheiro 

Elizeu?  Como agora são detalhes de como a SAS entende, de como a Comissão está 

entendendo, e como há intenção de que no mérito é extremamente importante e há 

problemas de prazo levantados pelos representantes da SAS, eu faria um 

encaminhamento nesse sentido. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Concordando com o 

encaminhamento do Presidente, eu gostaria de ressaltar que houve um item que foi 

colocado nesse formato, mas houve discussões maiores e algumas divergências - 

embora se acordasse com essa redação dentro da Comissão - que é referente ao item I.  

Eu gostaria de chamar a atenção para que não passasse despercebido, reconhecendo 

todas as nossas dificuldades de tempo.   
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 "I - a manutenção da distribuição dos recursos destinados à ação 

continuada (serviços), com base na rede conveniada em 1996 (coluna A do Anexo I);" 

 Isso pressupõe que no caso de não aumento da meta, do per capita não, 

porque aumentando o valor do per capita ele seria destinado a rede já conveniada - não 

havendo aumento de meta, a distribuição, na execução orçamentária (porque não é 

preciso discriminar a distribuição entre as Unidades da Federação na lei orçamentária) 

seria feita com base na rede conveniada.  Isso significa, na prática, no próximo ano, 

manter a rede conveniada e manter o repasse para a rede conveniada via os Fundos 

Estaduais - que tanto têm gerado polêmica - sem nenhuma alteração, ou seja, dar mais 

um ano de transição nos mesmos moldes do que foi feito no ano de 1996. 

 Essa foi uma proposta levantada pela Conselheira Fernanda e nós 

concordamos em colocar no papel.  No entanto, é justamente esse o problema relativo à 

implantação ou não da descentralização e autonomia para que os Conselhos possam 

definir os seus critérios.  Isso implicaria dizer que no próximo ano, mais uma vez, os 

Conselhos Estaduais estariam amarrados na execução desses recursos e na assinatura 

desses convênios, porque os convênios viriam nos mesmos moldes de 1996, já definidos 

desde a esfera federal. 

 Essa é a ressalva que eu gostaria de fazer para que ficasse clara a 

implicação desse item.  Eu propus, apenas como uma idéia, que poderíamos fazer uma 

transição de critérios, ou seja, manter a atual distribuição da rede conveniada, em termos 

de valores para os Estados, como um critério, e o critério síntese de partilha como um 

outro critério.  Seriam, então, ajustados os dois, de forma a começar uma transição que 

implicaria diminuição de recursos daqueles Estados que têm uma rede conveniada acima 

dos critérios de partilha e um acréscimo de recurso para os Estados que têm uma rede 

conveniada abaixo do critério de partilha.  Na prática também significa um acréscimo na 
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ordem de 10% para o conjunto dos Estados do Nordeste e 10% para os três Estados do 

Sul.  Este é o aspecto mais preocupante, quando comparamos o critério de partilha com a 

rede conveniada. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Considero extremamente 

importante este esclarecimento.  Pelo visto, passou desapercebido pelos outros 

Conselheiros.  Foi muito oportuno que se colocasse isso.  Ao mexer em partição de 

recursos, vamos ter confusões políticas de dimensões incalculáveis. 

 Conselheira Fátima com a palavra. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu só queria dizer que 

isso tem que ser visto, melhor debatido. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sim, mas agora temos outro 

problema que eu acabei de levantar.  Há necessidade de uma conversa mais amiúde 

com a SAS.  A proposta de que após essa conversa se faça uma resolução ad 

referendum do Conselho tem essa implicação que o Conselheiro Paulo levanta e tem o 

problema do tempo que o Dr. Menezes colocou, extremamente "estrangulativo"  para 

esse encaminhamento.  É assim que se planeja neste país.  Enfim, o Conselho precisa 

tomar uma decisão sobre isso.  Há um problema de melhor examinar essa questão, 

manter o status quo, porque tem implicações quanto ao processo, como colocou o 

Conselheiro.  Se fizer essa movimentação transitória há uma implicação política da maior 

gravidade que o Conselho não deve, entendo eu, passar batido.  Quer dizer, que haja 

movimentação tudo bem, mas vamos discutir isso melhor, porque o assunto é muito 

sério. Na medida em que há uma guerra, uma disputa por recursos, de repente eu 
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privilegio: região tal recebe mais e, claro, para fechar o bolo, a outra recebe menos.  Quer 

dizer, o Conselho tem que estar bem seguro do que está fazendo.  Não tenho nenhum 

temor em enfrentar o desafio, só quero que haja um processo absolutamente 

democrático e participativo para que o Conselho saiba no que isso vai dar e para que o 

Conselho não venha dizer que porque o Presidente é nordestino já chegou influenciando 

o Conselho para obter mais recursos para lá.  (Risos.)   

 Então, este assunto é da maior seriedade, e a brincadeira foi para tentar 

desarmar um pouco, porque já estamos um pouco cansados, mas é muito sério. Pergunto 

ao Conselho: como procedemos?  Eu considero isso da maior gravidade.  O item IV já 

retiramos para uma análise mais aprofundada, e tem a consideração feita pelo 

Conselheiro Paulo que requer, efetivamente, um exame mais acurado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu estaria propondo uma 

reunião amanhã de manhã da Comissão com a SAS.  

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Esta é a proposta do 

Conselheiro Elizeu.  

 Em relação ao item I, qual a orientação que o Conselho vai dar?  Os dois 

vão se reunir, isso é extremamente salutar, aliás, mais uma reunião, aí precisa de uma 

diretiva.  Qual o encaminhamento que se dá?  Ou vamos fazer uma reunião 

extraordinária para discutir?  O assunto é da maior gravidade. 

  

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Essa reunião vai ter que ser feita depois que 

o Menezes obter alguns dados e o retorno da SOF. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Independentemente da hora 

em que for marcada a reunião, há a questão do inciso I.  Seria um parâmetro para fazer o 

ajuste. Agora, pergunto o seguinte: em razão desse desbalanceamento colocado pelo 

Conselheiro Paulo... 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu coloquei  o 

problema e agora tenho uma proposta de encaminhamento, nos termos da solicitação do 

Presidente. 

 As rubricas que precisam ser discriminadas por Estado precisam ser 

aprovadas imediatamente e não podem esperar a próxima reunião do Conselho, porque 

elas constarão da lei orçamentária.  Então, os critérios precisam estar claros e acordados 

entre SAS e Comissão.  O espírito que está colocado foi entendido por todos.  Há 

concordância sobre a política que esse espírito expressa, o que não acontece com 

relação ao item I, implicações políticas por um lado, e também com relação à urgência, 

porque essa partilha a ser feita dos serviços (item I) é uma partilha que é feita na 

execução, não é uma partilha que conste da lei orçamentária.  Agora, tem que estar claro 

o mais rápido possível, porque Estados precisam se adequar, a SAS precisa pensar a 

sua política. 

 Então, com relação a essas questões mais urgentes, que precisam de 

critérios claros para elaboração da proposta orçamentária, seria feita ad referendum, nos 

termos encaminhados pelo Presidente. 

 Com relação a esses itens que poderiam esperar mais uma reunião deste 

Conselho, temos inclusive uma reunião plenária próxima, quando isso poderia ser 

debatido também com os Conselhos Estaduais e Municipais que estão diretamente 
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envolvidos nesse processo.  Esse item I poderia esperar por uma resolução posterior 

complementar. 

 Esta é a minha opinião. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O que os Conselheiros 

acham deste encaminhamento do Conselheiro Paulo?  A parte que não depende de 

definição política do Conselho, Comissão de Financiamento e SAS se reúnem e acertam, 

elabora-se uma resolução ad referendum do Conselho.  O item IV fica retirado para um 

estudo mais apropriado, bem como esse aspecto do item I, que depende de uma 

avaliação mais profunda.  Entendo que o fórum ampliado de Belo Horizonte será o mais 

apropriado para examinar essa questão.  A partir daí o Conselho estará mais estruturado 

e consciente da dimensão dessa decisão e tomará essa decisão na próxima plenária. 

 Conselheiro Elizeu. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu gostaria de fazer um 

encaminhamento ou dar uma alternativa.  Se a redação fosse genérica, tipo "manutenção 

da distribuição dos recursos destinados à ação continuada em 1996".  Dessa forma, não 

define que é a mesma rede conveniada e abre alternativa para que os Estados saibam 

quantos recursos vão receber ou quantas metas poderão conveniar em 97 para idoso, 

deficiente e criança, só que poderão organizar outra rede, que não seja esta de 96.  Na 

redação atual seriam as mesmas instituições, em 97, que têm convênio em 96.  Se 

mantivermos a mesma distribuição, porém deixando em aberto aos Estados para 

organizarem essa rede e conveniarem de acordo com os critérios que eles 

estabelecerem, não há problema. 

 



 

 295 de 334 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É este o entendimento do 

Conselho? 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Assim não cria problemas políticos e os 

Estados é que vão definir, como se pede no item V, os critérios de distribuição etc. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Vou me fazer 

advogado do diabo, porque vou falar por uma Conselheira que não está presente.  A 

Fernanda ontem tinha falado exatamente que seria necessário manter a rede. Não é nem 

uma questão de manter os critérios de partilha, mas manter a rede. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Mas essa é uma definição que o item V 

vai resolver, Paulo.  Os Estados é que vão dizer: vamos manter a mesma rede de 97. É 

problema deles. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não vejo 

incompatibilidade.  Estou concordando com o Elizeu.  Acho que dá para fazer, sim. 

 

 JOSÉ MENEZES - Mas como se vai dizer para entidade: essas 100 

crianças que você está atendendo bota na rua, porque vou atender à atividade B. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Mas o CNAS não vai dizer isso.  O 

Estado é que vai resolver. 
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 JOSÉ MENEZES - O Estado não vai poder fazer isso.  Quando fizemos 

esse convênio para o ano de 96, mandamos uma relação daquelas entidades e 

Municípios que mantinham convênio com a LBA.       

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Espera aí, gente.  Não é 

manter a mesma rede.  Inclusive acho que deve ser eliminada de vez essa história de 

ficar dizendo que a LBA ainda existe.  Hoje um Conselheiro falou isso.  Não existe mais, 

acabou e estamos querendo criar algo novo. Acho que essa história morreu.  De qualquer 

forma, é uma coisa que restou de uma história: entidades conveniadas que existem e 

atendem crianças. Nem o Estado nem o Município vão ter coragem de chegar lá e dizer: 

essas 100 crianças, a partir de amanhã, não vão mais receber nenhum tipo de convênio 

que vai ser repassado para entidade tal, que pode ser até melhorada.  Acho que isso 

pode ser feito num processo - sempre foi a nossa preocupação - em que a rede 

conveniada melhorasse o tipo de atendimento.  Isso daí era inclusive um critério para 

renovação de convênios, era um critério que sempre tínhamos de que o atendimento 

fosse melhorado.   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Srs. Conselheiros, peço 

luzes.  Retiramos ou só alteramos a redação do inciso I?  Está bem claro para o 

Conselho que este assunto é da maior importância, da maior gravidade.  Se não está 

suficientemente claro, se há dúvida de entendimento, a alternativa razoável, a despeito 

de todos os problemas, é nos debruçarmos mais sobre essa questão.  Eu fico 

preocupado que de repente se lança uma possibilidade de alteração do balanceamento 

da distribuição de recursos sem que haja uma discussão mais profunda por parte do 

Conselho.  E aí vamos criar uma situação que ficará insustentável para o próprio 
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Conselho.  O Conselheiro Elizeu fez uma proposta alternativa.  Não sei se ficou clara 

para todos. Podemos fazer esse encaminhamento.  Só estou chamando a atenção para a 

importância e gravidade dessa decisão que vamos tomar.  Eu sei que os prazos estão 

nos atropelando, mas mais importante que um prazo... Eu prefiro até que a resolução 

diga que em função de não entendimento, da não informação devida sobre o assunto... 

Então, que não tomemos uma decisão.  Lamentavelmente, adiaremos por mais um ano a 

transição. Na pior das hipóteses eu preferiria esta, não por comodismo, mas para evitar 

uma decisão para a qual não estou conscientizado da implicação que ela vai representar. 

Esta é a minha preocupação.  Quero apressar o processo, quero descentralizar, todos 

queremos, mas temos que fazer isso com responsabilidade, para que amanhã o 

Conselho não fique completamente desmoralizado por uma decisão que na essência, no 

mérito é extremamente positiva, mas desastrosa quanto às suas conseqüências 

imediatas.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tenho uma proposta.  

Já que só faltam praticamente 15 dias para a reunião ampliada, por que não ampliar essa 

discussão?  Acho que aí tem duas coisas.  Uma, a própria Comissão poderia se reunir e 

aprofundar com a SAS, levar uma proposta para a reunião ampliada.  Eu sei que vai 

haver divergências, e é ótimo que haja, até porque vamos crescer nesse quadro.  E aí 

podemos tirar coisas mais concretas.  Acho que até pode penalizar em termos de prazo, 

mas o saldo que teremos de uma posição coletiva e com mais qualidade talvez seja mais 

consistente. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Eu tenho duas observações que talvez possam 

ajudar na decisão do Conselho. 
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 Por exemplo, eu entendo que temos que manter a rede conveniada.  A 

SAS deu flexibilidade para que os Conselhos opinassem.  Por exemplo, se aquelas 

entidades que estavam relacionadas no convênio-mãe não tinham mais interesse ou 

fosse comprovado que elas não tinham mais condições de prestar o atendimento de 

qualidade, então o próprio Estado, em parceria com o Conselho Estadual, teria a 

flexibilidade de remanejar as metas.  A população não ficou prejudicada.  Acho que é 

uma questão de cautela, tanto da SAS quanto do Conselho, por exemplo, de flexibilizar, 

não perder a meta, mas manter a rede conveniada. 

 Tivemos experiências de alguns Estados que praticamente seguraram 

algumas entidades que não eram do partido do Prefeito.  Isso vai ocorrer sempre, mas o 

Conselho tem que estar sempre vigilante.  Então, a nossa sugestão foi no sentido de que, 

quando o Estado opinou em não renovar o convênio, essas metas fossem colocadas à 

disposição do Conselho, em parceria com a Secretaria de Estado, para que os dois 

fizessem os remanejamento de metas e não houvesse prejuízo do atendimento. 

 

 WAGNER NICÁCIO LEITE - Desde que essas entidades tivessem 

registro no CNAS, todos aqueles pré-requisitos. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Acho que isso ajudou muito. 

 Então, sou a favor da manutenção da rede, mas com esses critérios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com essa possibilidade de 

flexibilização.  

 Conselheiro Paulo com a palavra. 
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Acho que o 

encaminhamento dado de aprofundamento dessa questão...  Senão idéias vão ficar 

surgindo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É de novo aquela questão 

de que algumas coisas vão acontecer ainda, por várias razões, mas assuntos dessa 

magnitude precisam de amadurecimento anterior, para que o Conselho receba uma 

informação com mais detalhe e com mais análise até para poder decidir bem. 

 O item I fica para uma discussão mais ampla na reunião ampliada ou se 

aprova da forma como está, com as implicações esclarecidas pelo Conselho Paulo? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Na reunião ampliada. 

  

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - É votação nominal? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu também percebo um pouco a preocupação da 

nossa Comissão nessa questão. Entre alguns princípios que a Conferência colocou está 

essa questão da igualdade e da oportunidade de acesso.  Então, entendi as propostas e 

uma das preocupações é exatamente essa: alguma flexibilização tem que haver para que 

outras entidades possam concorrer e não se congele, em nome da justíssima 

manutenção da rede - compreendo isso e concordo.  Alguma abertura há de haver para 

que essa situação não vá sendo mantida sem que outras entidades tenham condições. 

   Era mais uma preocupação para reforçar que é o caso de conversar mais 

sobre isso. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, encaminho para uma 

discussão mais ampla na reunião ampliada.  

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

 Aprovado por unanimidade o encaminhamento dessa questão para a 

reunião ampliada. 

 Eu peço à Comissão de Financiamento, junto com a SAS, que tente 

aprofundar possibilidades de como definir um critério, por exemplo, dessa flexibilização, 

mantendo a rede conveniada, mas para não engessar e não manter uma situação que se 

quer modificar.  Então, mantém-se, mas com a possibilidade, na forma que a 

colaboradora Albamaria questionou. 

 

 JOSÉ MENEZES - Presidente, se me permite, são duas palavrinhas, até 

porque vou pedir licença para ir embora, porque ainda tenho mais um compromisso na 

Secretaria. 

 Essa faixa de manobra que a Conselheira acabou de colocar, nós 

teríamos sim, desde que eles permitam o incremento de 25% de meta. Não está escrito 

em canto nenhum que deverão ser os mesmos profissionais que já vêm atendendo à 

demanda. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - De repente a resolução tem 

que contemplar um pouco nesse sentido, para não parecer que estamos convalidando, 

sempre mantendo a situação anterior. Então, que a resolução contemple algo nesse 

sentido. 
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 JOSÉ MENEZES - Quando fizemos a proposta de 25% foi pensando em 

trazer mais gente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma vez obrigado pela 

sua colaboração. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de 

convidar a Comissão de Normas a estar acompanhando essa discussão junto com a 

Comissão de Financiamento. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ficou aprovado o 

encaminhamento dessa questão para a reunião ampliada em Belo Horizonte.  

 Mais um item da pauta. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Há um último assunto que foi objeto de 

debate da Comissão, durante uma tarde inteira, relativo à Pastoral da Criança. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Como está com a palavra a 

Comissão, por favor, pode continuar. 

  

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Na segunda-feira à tarde a Comissão 

esteve reunida justamente para analisar o plano de trabalho encaminhado pela Pastoral 

da Criança com base naquelas decisões tomadas pelo Conselho, em sua última reunião 

plenária.  O plano de trabalho foi considerado extremamente sucinto, de modo a permitir 

que a Comissão pudesse entender claramente aquilo que foi objeto de decisão da 
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reunião plenária.  Nesse sentido, até por uma solicitação da SAS, foi pedido à direção da 

Pastoral da Criança a elaboração de um projeto técnico, onde fosse explicado um pouco 

sobre cada uma das atividades que constam da planilha de custo. 

 Nesse sentido, a nova proposta técnica que todos têm em mãos, além de 

reagrupar as várias atividades em cinco mais importantes, ainda em folhas anteriores, 

explica o que compreende cada uma dessas atividades, de modo a que se possa 

entender melhor por que isso poderia ser classificado em atividade fim, justamente o 

critério de aprovação de recursos pelo Conselho.   

 A Comissão não pode se reunir novamente para apreciar esse projeto 

técnico, mas eu fiz uma leitura e concordaria com o encaminhamento dessa proposta, 

naturalmente os demais Conselheiros da Comissão podem se manifestar a respeito.  Eu 

me consideraria satisfeito e a minha proposta seria que a Presidência do Conselho 

encaminhasse isso dentro do processo da Pastoral da Criança para que a SAS pudesse 

tomar alguma providência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Alguma consideração? 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de reiterar 

as informações do coordenador da nossa Comissão.  Apesar de não ter podido ler 

detalhadamente o documento, o que consta aqui, pelo que pude perceber, é objeto da 

nossa discussão durante toda aquela tarde, que é o esclarecimento item a item das 

ações propostas pela Pastoral.   A necessidade desse projeto técnico foi solicitada pela 

área técnica da própria SAS, em uma reunião anterior que tivemos. Com base na 

orientação da área técnica da SAS é que orientamos a Pastoral. 
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 Eu gostaria de encaminhar que caso a SAS considere necessário o 

encaminhamento de algum documento ou maiores esclarecimentos, a questão não 

voltasse ao Conselho mais uma vez, quer dizer, que o Conselho tomasse uma decisão 

final sobre essa questão e, a partir daí, qualquer outro adendo pudesse ser resolvido e 

encaminhado o mais rápido possível pela própria Secretaria. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Presidência sugeriu uma 

reunião conjunta exatamente para, primeiro, demonstrar boa vontade, que quer resolver, 

mas que não pode ultrapassar determinados parâmetros que foram estabelecidos.  Esta 

reunião entre a Comissão de Financiamento e a SAS aconteceu exatamente para evitar 

que o Conselho se desse por satisfeito com esse detalhamento e a SAS dissesse que 

precisa de mais alguma coisa.  Pelo amor de Deus!  Dentro da linha do nosso programa 

de trabalho, inclusive, de intensificar essa articulação, isso foi feito, foi colocado para o 

representante da Pastoral da Criança aqui.  Pelas palavras do coordenador e do membro 

da Comissão foi atendido o que foi solicitado e depreende-se que a SAS não 

acrescentaria, até porque isso foi feito conjuntamente.  Eventualmente, se houver 

qualquer complementação, dado que na essência já foi atendido pelo Conselho, não há 

nenhum sentido em retornar aqui. 

 Alguma consideração adicional sobre esse encaminhamento? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não sei se já foi 

levantado, porque tive que dar uma saída por motivos óbvios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estamos discutindo a 

questão da Pastoral. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tive que me ausentar 

por... 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Por favor, faça a sua 

observação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - ...necessidades outras. 

 É a questão de que a Pastoral ficou de trazer hoje algumas questões que 

levantamos, inclusive para findar, ser o último dia que o CNAS discute a questão da 

Pastoral, mas que não discuta sem que a Pastoral tenha trazido o mínimo, que foram as 

questões que levantamos. 

 

  PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Relativo a... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Relativo a algumas 

questões do projeto que não estavam claras.  

 O Nelson levantou as questões e acho que ele poderia colocar 

rapidamente, porque não são grandes. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Só uma pergunta, porque 

não estou entendendo.  

 É em relação à questão dos 50%? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É a dos 50%. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Ou é em relação a 97? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não, é sobre os 50%.  

Não é nada de 97. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Conselheiro já fez toda 

uma exposição, ponto por ponto, e disse que pela leitura que fez se considera atendido.  

O Conselheiro Paulo também referendou. 

 Se a Conselheira quer algum esclarecimento adicional, eu peço ao 

representante da Pastoral que faça.  A condução está sendo no sentido de que o que foi 

apresentado já é suficiente para que o Conselho decida.   

 Pergunto: a Conselheira tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado 

como detalhamento da reunião conjunta SAS/CNAS? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não.  Se o pessoal acha 

que já está contemplado, eu concordo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Em votação o 

encaminhamento proposto pelo Conselheiro Elizeu. 

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

 Aprovado, por unanimidade, a reapresentação da proposta feita pela 

Pastoral da Criança. 

 A Comissão de Financiamento tem mais algum assunto? 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Tem. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de dizer o 

seguinte: antes de o senhor assumir a cadeira neste Conselho e a Presidência, o CNAS 

tomou uma decisão que não foi revertida na forma de resolução.  Apesar do 

conhecimento da SAS dessa decisão, ela vem sendo aparentemente desrespeitada, pelo 

menos quando da publicação desses convênios que foi uma decisão relativa a um item 

de um documento sobre execução orçamentária deste ano, elaborada por uma Comissão 

anterior, que dizia que os recursos teriam que ser equalizados, com os critérios de 

partilha, no momento da execução. Havia o PL 160, mais as leis orçamentárias, as 

alterações do Congresso que desvirtuaram esses critérios de partilha.  É uma decisão 

que não se transformou em resolução e vem sendo desrespeitada. 

 Apenas gostaria de chamar atenção para este fato e dizer que nós 

encaminharemos, então, essa resolução, para que seja assinada ad referendum, já que 

há uma decisão anterior nesse sentido. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais alguma coisa da 

Comissão de Financiamento?  (Pausa.) 

 Comissão de Normas com a palavra. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Vocês já viram o que está posto no programa de 

trabalho da Comissão de Normas.  Não é propriamente o programa de trabalho, mas 

algumas questões a serem encaminhadas.  

 Nós fizemos um convite à Prof. Aldaíza, do Núcleo de Seguridade da 

PUC.  A Comissão de Normas e a Presidência do CNAS vão estar coordenando uma 
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oficina nacional para discussão das propostas existentes a respeito da regulação 

público/privada, da revisão da normatização. Esta oficina será no dia 28 de agosto - esta 

é a data inicial - aqui em Brasília.  Além da Comissão de Normas e da Presidência do 

CNAS, vai contar com a participação de alguns estudiosos do assunto, representantes do 

Governo e entidades filantrópicas.  Estamos organizando a oficina, que será um primeiro 

pontapé para a ela ter alguns rumos para começar a enfrentar esse desafio. 

 Em princípio, era este o informe que se tem. 

 

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

 

 ANA LÍGIA GOMES - Desculpe-me.  Eu queria fazer uma pergunta à 

Secretaria Executiva ou à Coordenação de Assistência Social. 

 O Manual de Orientação está sendo revisado?  Faço esta pergunta 

porque o manual tem a ver com a minha Comissão especialmente.  Acho fundamental 

que este manual chegue às mãos do pessoal, até para evitar bastantes contratempos e 

perguntas dispensáveis na reunião ampliada. 

 Então, eu tenho algumas observações.  Eu queria saber qual é o 

encaminhamento.  A Mônica fez algumas revisões, eu também tenho algumas sugestões.  

Não sei como vocês estão pensando os prazos. 

 

 ANDRÉIA KAFURI - Foi estabelecido pelo Secretaria Executiva o prazo 

até o dia 12 de julho para os Conselheiros devolverem as apreciações feitas. Os únicos 

documentos que recebemos foram do Eliseu Calsing e da Tíbora. O seu e o da Marlova 

estão aí.  Não tivemos condições de trabalhar mais a fundo no manual. 
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 ANA LÍGIA GOMES - Mas agora já pode fechar, Andréia? 

 

 ANDRÉIA KAFURI - Sim.  Já foi discutido com a Comissão de 

Comunicação e de Política para elaborarmos um documento para ser distribuído na 

reunião ampliada, a respeito desse manual. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana Maria, por 

gentileza.  Comissão de Política. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Nós não nos reunimos ontem.  A 

Coordenadora precisou viajar e está ausente da cidade.   

 Fiquei atenta à decisão do Plano, a Coordenadora participou da 

elaboração daquele Plano e com certeza vamos ficar atentas aos encaminhamentos. 

 Também vou passar para a Patrícia as decisões desta reunião, que é 

após uma semana começar a analisar a proposta de Política Nacional. Estamos atentas e 

parece que há muito trabalho.  A Comissão está com um volume de trabalho muito 

grande. 

 

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

(Pausa.) 

 Assunto seguinte: informes do CNSS. 

 Conselheira Fátima, com a objetividade que lhe é peculiar. (Risos.) 

 Conselheira, desconsidere a manifestação alegre da nossa Conselheira. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que é uma 

brincadeira que não procede, porque sou tão objetiva quanto todos os outros. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É evidente. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Mais até do que eu. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu não diria que sou 

mais do que você. Sou tão objetiva quanto os outros, nem melhor nem pior. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Foi uma provocação 

carinhosa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu tinha dois informes, 

um da reunião anterior e outro dessa reunião. 

 O da outra reunião eu já passei por escrito. 

 Há uma questão muito importante na outra reunião porque foi discutida a 

questão da renda vitalícia.  Quero dizer que a proposta que fizemos aqui de que a renda 

vitalícia, que as pessoas que eram beneficiadas pela renda vitalícia e que não estão 

sendo beneficiadas pelo benefício de prestação continuada voltassem a ser.  Quer dizer, 

isso ficou muito claro em uma moção. Eu telefonei para o CNSS e eles ficaram de me 

mandar, mas infelizmente não mandaram.  Depois eu posso passar para o Conselho.  

Isso foi na outra reunião. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Sobre esse assunto já estou 

com um primeiro rascunho daquilo que me ofereci, como sugestão, e vou elaborar um 

pouquinho melhor esse rascunho que já fiz e vou lhe passar, para discutirmos dentro 

daquele encaminhamento de lhe apresentar uma sugestão  para encaminhar alteração, 

na forma que se encaminhou no próprio Conselho Nacional de Seguridade. 

 A mudança da redação que contemplasse a sua preocupação. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Só que já foi 

encaminhado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Uma coisa foi o 

encaminhamento da idéia. Eu me ofereci a ajudar numa redação... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A redação já foi feita, 

bem ampla, dentro do que tiramos aqui, já que essa questão não tinha sido discutida. 

Pelo menos era uma questão de consenso de que os beneficiários da renda mensal 

vitalícia não sofressem. Isso passou, inclusive, sem problemas. 

 Quero dizer que vai haver, na próxima reunião do Conselho, uma 

discussão, e para esta discussão eu teria que ter maiores subsídios do CNAS para não 

estar defendendo uma posição individual, minha, em relação à renda mensal vitalícia. 

 Isso foi a primeira reunião. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mais uma interrupção.  Isso 

é importante para já irmos ordenando. 
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 Por favor, então, lembre para incluir alguma discussão nesse sentido na 

próxima reunião. Entendo que a sua preocupação é da mais alta responsabilidade e tem 

que ir à reunião do Conselho Nacional de Seguridade Social com uma posição oficial do 

Conselho sobre esse assunto. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aliás, foi o que levantei 

desde o começo. 

 Tem uma outra questão também que é sobre um outro documento que foi 

apresentado sobre possíveis perdas dos benefícios dos aposentados.  Foi tirado um 

documento e vai ter também uma nova discussão desse documento, porque um 

Conselheiro pediu vista.  Já tinha sido aprovado pelo Conselho, mas ele pediu vista e vai 

ser retomada a discussão.  Eu fiz parte da Comissão e me posicionei favorável à 

existência de perdas.  O problema é saber se existiram ou não perdas com relação aos 

benefícios dos aposentados.  A manifestação que tive foi individual e gostaria que fosse 

coletiva.  Há um documento que vou passar aos Conselheiros.  É bom que todos leiam, 

porque através do documento dá para ver se houve ou não houve possíveis perdas nos 

benefícios aos aposentados. 

 Então, essas duas questões foram da reunião anterior, que são mais 

significativas para nos posicionarmos para eu não tomar uma decisão individual. 

 A outra questão é com relação à última reunião, que foi no dia 27 de 

junho de 96. Primeiro tivemos uma reunião da Comissão de Acompanhamento do 

Processo Orçamentário da Seguridade Social. O Conselho Nacional de Saúde não 

fechou a proposta prevista para a área de Saúde. Eles levantaram apenas dois pontos 

que inviabilizariam a aprovação do Conselho.  Era a não previsão para aumento salarial 

para os servidores da área da Saúde e o pagamento das dívidas públicas, com 
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sangramento dos recursos e prejudicando a população atingida pelas políticas sociais 

etc.  Essas duas questões eram um entrave para o Conselho Nacional de Saúde. Eles 

iriam fazer uma reunião extraordinária.  Provavelmente já devem ter uma posição. 

 O Conselho Nacional de Previdência não discutiu a proposta 

orçamentária e pediu mais um tempo para fazer uma reunião extraordinária. 

 Então, o único Conselho que foi com a proposta discutida e com uma 

posição sobre o orçamento foi o Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Parabéns para nós todos.   

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Aliás, o pessoal 

considerou - e quero dizer que isso se deve à Comissão de Financiamento do Conselho 

Nacional de Assistência Social e eu coloquei lá isso - que fomos nós quem mais avançou 

na questão orçamentária. 

 

  PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - E achamos que avançamos 

muito pouco.  Muito bem. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Foi preciso, então, fazer 

uma reunião extraordinária para fechar o orçamento da Seguridade, que vai ser depois de 

amanhã. 

 Com relação à nossa questão, apesar dos parabéns, o pessoal 

questionou muito.  Como só o Conselho Nacional de Assistência Social tinha fechado, foi 

muito mais discutido o orçamento da Assistência Social. 
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 As ressalvas foram muito questionadas.  A ressalva dos 5%, a ressalva 

do salário mínimo etc. 

 Nós tivemos que separar o posicionamento, ou seja, que tínhamos 

aprovado a proposta das ressalvas.  A proposta nossa, que aprovávamos o projeto, 

apesar de não ser muito fácil de aprovar, porque apresentava aumentos com relação ao 

que a SOF propunha, mas de qualquer forma foi aprovado também.  Agora, as ressalvas 

ficaram para ser discutidas junto com as propostas dos demais Conselhos. Não sei se 

perceberam, mas algumas ressalvas do Conselho Nacional de Saúde são idênticas às 

que levantamos. 

 Mais objetivo do que isso, desculpem-me, mas era melhor não dar o 

informe. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu queria cumprimentá-la por fazer por escrito, 

porque dessa forma fica muito mais interessante. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Este já é o segundo.  

Você já leu o primeiro? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Parabéns, Conselheira 

Fátima, e continue com o seu empenho de sempre junto ao Conselho Nacional de 

Seguridade Social. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu só queria dizer uma 

coisa.  Já estamos brincando, é o último horário, não há mais quorum...  
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Não há mais matérias para 

votação, são só informes. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - É um informe mesmo.  

Acho que teríamos que discutir.  A Seguridade é uma questão importante, o Conselho 

Nacional de Seguridade é importante, a nossa participação nele é importante.  Acho que 

devemos estudar uma forma para que não seja discutido atropeladamente, todo mundo 

rindo pela não objetividade ou objetividade. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Mesmo rindo não se perde, 

em nenhum momento, a seriedade. 

 A Conselheira não foi tolhida no seu tempo para colocar os seus 

posicionamentos, e o fez sem restrição. Relembro que um dos itens do programa de 

trabalho foi exatamente reforçar a articulação com o Conselho Nacional, o que significa 

intensificar as suas ações junto ao Conselho, o que mostra a seriedade do Conselho de 

Assistência, dos Conselheiros e desta gestão em relação ao Conselho Nacional de 

Seguridade Social. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não foi crítica, não. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Estou recapitulando, porque 

embora estejamos nesta hora vai constar da Ata do mesmo jeito e, portanto, vai ser 

objeto de apreciação por parte de todos os Conselheiros. Não fique preocupada pelo fato 

de estarmos apenas a quinze minutos do horário previsto para encerrar, com o atraso 

que houve no início da tarde. Ainda assim estamos tranqüilos. Esses assuntos vão ser 
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tratados sempre com a maior seriedade.  Veja que eu lhe aparteei duas vezes para 

reforçar a atuação em relação à proposta de alteração da LOAS, porque isso é 

fundamental.  Dentro do conceito de Seguridade - não preciso lhe dizer isso - o Conselho 

de Seguridade coroa essa participação das áreas setoriais.  Esta intensificação do 

relacionamento é fundamental. 

 Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu só queria fazer o 

registro que regimentalmente temos quorum, tendo em vista que o quorum é estabelecido 

no início da reunião e apenas é reconsiderado a pedido de algum Conselheiro presente.  

É importante fazer esse registro. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Conselheira Ana Maria. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - É outro assunto. 
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GT-LOAS (JULHO/96) 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - GT-LOAS. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Normalmente é a Marlova que dá o informe, 

mas parece que ela está aí fora. 

 Nós nos reunimos ontem com a presença de Fátima, Ana Maria, Marlova 

e eu. Faltaram a Mariazinha, que justificou, Joana, Marcelo e Elizeu, que justificaram. 

 O GT não decidiu nada porque está esperando os estudos que ficaram 

de ser apresentados, as contribuições do INESC, do IPEA, do CFESS e da SAS.   

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu gostaria de esclarecer que o IPEA 

não recebeu nenhuma comunicação do que ele tem que fazer para poder programar as 

coisas. 

 

 VANDEVALDO NOGUEIRA - Era aquela quantificação de quanto 

oneraria o orçamento em função das modificações que estavam sendo propostas.  Teria 

que ser apresentado um estudo para poder apresentar a proposta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A Ana Lígia está 

lembrada da questão do CFESS?  Então deixa eu lembrar. 
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 A contribuição do IPEA e do INESC são questões que têm que ser 

agilizadas, porque este GT-LOAS não vai poder ficar eternamente.  Acho que há 

questões profundas de mudanças na Lei Orgânica, que já foram detectadas, que 

precisamos fazer rapidamente. 

 Agora, quanto à questão do CFESS, ficou muito claro que até 

suspendemos a discussão naquela última vez que discutimos o GT-LOAS, logo depois da 

reunião, pois o CFESS estaria fazendo um documento sobre a questão dos benefícios 

eventuais e que integraria, dentro dos benefícios eventuais, os beneficiários da renda 

mensal vitalícia.   Eu me lembro que na última discussão, quando estávamos elaborando 

a proposta para levar para o Conselho Nacional de Seguridade, você levantou que o 

CFESS estaria fazendo isso. Era uma questão de discussão naquela reunião, mas você 

pediu para retirar e passar para outra reunião, porque pretendia passar para que os 

Conselheiros tivessem acesso antes da reunião, para poderem ler e chegar na reunião 

com mais condições de discutir aprofundadamente. 

 Então, consideramos que um dos pontos que precisaria de maior 

aprofundamento eram os benefícios eventuais.  Como o CFESS estava fazendo esse 

estudo, consideramos que seria interessante ter conhecimento desse estudo para fechar 

essa questão com relação ao GT-LOAS. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Ah, sim, uma coisa é entender que vocês acham 

esse estudo importante.  Agora, eu não sabia que vocês estavam esperando esse 

documento para trabalhar. Isso é diferente.  As propostas que tínhamos que fazer, 

fizemos ao GT, mandamos para Porto Alegre, algumas foram acatadas, outras não.  

Então, não temos novidades, do ponto de vista de alteração da lei, não.  Agora, ter o 

documento como subsídio é outra questão. 
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 Eu queria lembrar uma outra coisa. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Esse documento você 

acha que estaria pronto quando?  Ou não tem previsão? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Eu não o vejo como impedimento.  De qualquer 

forma, eu só teria como dar essa resposta terça ou quarta-feira.  A proposta está quase 

pronta. 

 Inclusive fiquei de dar o retorno à Secretaria Executiva sobre a inclusão 

desse assunto na pauta de Belo Horizonte. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Só para esclarecer. 

 A nossa idéia, Ana Lígia, é que votamos e ficou acordado na reunião que 

os benefícios eventuais estariam incluídos.  A nossa idéia era como desmembrar o 

assunto.  E, acatando a sua sugestão, estávamos aguardando estudos do CFESS até 

para nos subsidiar no avanço, em como desmembrar o assunto dentro da nova proposta 

da lei.  Então, se pudermos ter o documento até Belo Horizonte, a minha proposta é que 

aguardemos o documento, porque não temos mais nenhum problema de mérito, de 

incluir os benefícios eventuais. Eles têm que estar cobertos pela lei, a lei tem que prevê-

los.   

 A nossa idéia é só a forma que eles vão ter dentro da lei.  É por isso que 

estamos aguardando o estudo do CFESS. 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Agora está esclarecido. Não estava nesse patamar. 
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 Eu queria fazer só mais uma observação, porque acho importante que 

vocês levam em consideração nessa questão da alteração da LOAS: projetos de lei que 

já alteram a LOAS que estão no Congresso Nacional. Tem um, inclusive, que amplia - e é 

muito interessante - um pouco essa questão dos critérios dos portadores de deficiente. É 

diferente da renda mensal vitalícia, que são patologias.  Então, tem esse, mais uns dois 

ou três, tramitando, que alteram a LOAS. Então, convém tê-los à mão.  Fátima Pelaes e 

Fassarela são autores de algumas iniciativas e há outros Parlamentares também. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Antes de passar a palavra 

ao Conselheiro Paulo, só um esclarecimento ao referido Conselheiro. 

 A Presidência não entende exatamente como o senhor colocou que o 

quorum é só para instalar, não.  O § 1º do art. 7º estabelece: "O Plenário do Conselho 

Nacional de Assistência Social instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria 

absoluta dos seu membros." Portanto, dez membros.   

 Estamos tratando de informes, e não há necessidade de quorum.  

Apenas esclareço que o Regimento exige quorum.  Aliás, aproveito para esclarecer a 

nobre ex-Presidente, que achava que a reunião poderia ser instalada com nove 

membros.  Não, com dez membros, para atender ao Regimento. 

 Com a palavra o Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - O Conselheiro 

agradece o esclarecimento. 

 Eu gostaria de esclarecer dois pontos. Não me parece que o INESC e o 

IPEA ficaram de apresentar estudos, e, sim, a Comissão de Financiamento, da qual 

fazem parte os representantes do INESC e do IPEA juntamente com outros Conselheiros. 
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 Em segundo lugar, não é o impacto orçamentário. O que propusemos é 

fazer estudos inclusive da população atingida. Também do impacto orçamentário, mas 

não exclusivamente.  São estudos que possam nos dar idéia de que população estamos 

falando quando mudamos a renda per capita de um quarto para um salário mínimo.  Esta 

era a proposta inicial. 

 Eu gostaria de chamar a atenção, no entanto, porque a Comissão de 

Financiamento é uma das Comissões que mais tem se reunido. Começamos a nos reunir 

desde segunda-feira; nos reunimos entre as reuniões, discutimos e encaminhamos.  Aqui 

há três resoluções, mais uma pendente.  Quatro resoluções só nesta reunião, e não 

estamos conseguindo, efetivamente, dar conta desse grande número de demanda que 

tem surgido e realça, na minha opinião, necessidade de assessoramento técnico.   

 Então, acho que temos avançado muito, mas estou vendo situação de 

estrangulamento.  Temos nos reunido periodicamente e não estamos dando conta desse 

grande número de questões que estão sendo colocadas à Comissão.  Estou vendendo o 

nosso peixe com relação à necessidade de uma assessoria técnica que possa executar 

uma série de tarefas, como foi colocado pelo nosso Coordenador na reunião com a 

Presidência. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Esclarecidas, então, as 

questões relativas ao GT-LOAS. 

 

 

 Informe sobre reunião do CONANDA. 

 Quem fará a apresentação? 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Como o Moroni não está aí, eu prefiro 

até que o Elizeu ajude. 

 Um dos Conselheiros que estava ajudando nisso era o Elizeu que 

inclusive foi co-redator da proposta da reunião conjunta - não é isso, Elizeu?  Então, eu  

me retiro e vou passar para o Elizeu.  Eu não vi que ele estava aí. 

  

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - Eu participo, na verdade, só da 

Comissão no CONANDA.  Na Comissão do CNAS eu não participo, porque ficou para a 

Comissão de Política. 

 Realmente eu participei da elaboração desse documento, que ficou 

praticamente por minha conta. O objetivo era apresentar nesse documento, em grandes 

linhas, o que poderia ser essa reunião. Seria uma reunião principalmente de integração 

dos dois Conselhos e uma reunião que pudesse fortalecer o papel político e a atuação 

desses dois Conselhos em favor da criança e do adolescente.   

 Alguns temas que foram propostos seriam uma tentativa de compreender 

mais claramente as competências de ambos os Conselhos, na sua atuação em favor da 

criança e do adolescente, uma definição, também, de estratégias comuns para uma 

efetiva implantação das medidas de proteção e de garantia dos direitos da criança e do 

adolescente.  No fundo, uma proposta de trabalho poderia resultar dessa reunião 

conjunta, que implicasse algumas atividades que pudessem tornar mais visível a atuação 

dos dois Conselhos nesse segmento de beneficiários da LOAS.  Seria, também, uma 

tentativa de, juntos, estabelecermos critérios de alocação de recursos para a criança e o 

adolescente, já que em nível do CONANDA elaborou-se o que chamamos de "orçamento 

da criança".  É uma tentativa de reunir os principais programas que atendem a crianças e 

adolescentes.  Dentro não fica claro aquilo que é propriamente assistência social.  
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Também não era o objetivo, mas se poderia tentar, então, estabelecer alguns critérios 

para essa alocação.   

 Inclusive a SAS tem uma proposta que não consta desse documento, por 

um esquecimento meu, de abrir a possibilidade aos Conselhos de direitos estaduais o 

próprio estabelecimento de critérios para a alocação dos recursos, programas relativos à 

criança. 

 Foram feitas algumas planilhas, alguns quadros, onde se procurou reunir, 

digamos assim, as competências específicas dos dois Conselhos e depois uma tentativa 

de tornar comum, dentre essas competências específicas, uma que poderia resultar 

posteriormente em estratégia de atuação.  No quadro 1, quando aparecem as 

competências específicas, logo depois, na parte da direita, está o que seria uma 

competência comum daí resultante.  O quadro 2 vem apresentar as estratégias, aquelas 

que são comuns aos dois Conselhos. Para não cansá-los, nesse momento poderíamos 

tentar escolher alguma coisa que pudesse ser destacada como prioridade na reunião.  

 O que se imagina é que deva ser uma reunião muito dirigida, muito 

objetiva.  Se todos os trinta e oito Conselheiros tiverem que falar, tiverem que opinar 

sobre os diferentes assuntos, será uma reunião que não terá fim. A sugestão que está 

sendo dada no CONANDA é que basicamente a Presidência do CONANDA e a 

Comissão encarregada de articular essa reunião tenha a maior parte da palavra, vamos 

dizer assim.  Não sei qual seria a decisão aqui. 

 E essas duas Comissões poderiam ter um trabalho preparatório para 

tentar definir aquelas que poderiam ser a estratégia comum ou o plano de trabalho.  A 

nossa sugestão, em nível do CONANDA, que talvez pudesse ser aplicada aqui, era reunir 

previamente as duas Comissões para elas prepararem melhor a reunião, definirem 
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melhor essa pauta e todos os encaminhamentos que deveriam ser dados.  Tudo com 

documentos prévios. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu fiquei um pouco preocupada porque o 

CONANDA nomeou uma Comissão específica para isso.  Nesta Comissão do CONANDA 

está o Elizeu e o Maranhão, que são Conselheiros comuns aos dois Conselhos.  Ainda 

temos a Ângela, que também é Conselheira nossa e Conselheira do CONANDA, que 

embora não esteja na Comissão é Conselheira comum. 

 Eu conversei com o Moroni e deixamos a Comissão de Política com essa 

tarefa.  E a Comissão de Política não está dando conta, porque tinha outras tarefas: 

preparar o plano de trabalho etc. Então, achamos que devemos ter uma Comissão pelo 

fato de a Patrícia não ter estado nessa reunião e, ontem, a Comissão de Política não ter 

conseguido se reunir toda a manhã. Então, achamos que teria que haver uma Comissão 

do CNAS para encaminhar a reunião conjunta com o CONANDA, porque senão vamos 

ficar em uma situação complicada.  O CONANDA preparou o documento, o CONANDA 

propõe a pauta da discussão, o CONANDA discute e nós vamos sair acompanhando. 

 Então, proponho que formemos uma Comissão incluindo o Célio, do 

Movimento, eu me disponho a estar na Comissão, até porque é a área em que 

trabalhamos nos Municípios.  Acho que podemos ver se a Fernanda toparia e mais 

alguém que gostaria de estar, até para responder esses documentos que o CONANDA 

está enviando.  A Patrícia está fora, no curso. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Vamos encaminhar? 

 Há uma proposta bastante objetiva feita pelo Conselheiro Elizeu, por 

parte do CONANDA.  Como disse a Conselheira Marlova, é preciso que o Conselho 
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Nacional de Assistência Social tenha uma posição, mesmo que seja de concordância, 

mas previamente para orientar o próprio Conselho, no sentido que realmente fechamos 

com a proposta do CONANDA, talvez pelo coincidência de participação.  É preciso, 

entretanto, que haja uma apreciação. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Há alguém aqui da Comissão de 

Política? 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A Ana Maria. 

 Eu não sei se seria uma Comissão específica ou se... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu sou suplente. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Entendo que a Comissão de 

Política é o locus adequado para examinar. Criar uma comissão especial foge... 

 Nós podemos deliberar nesse sentido, quer dizer, a Presidência 

designaria que a Comissão efetivamente examine e imediatamente a Secretaria 

Executiva pode ver em que data mais próxima os membros da Comissão podem se 

reunir, para discutir o documento apresentado pelo CONANDA. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu queria propor que essa Comissão 

fosse um pouco diferente da Comissão de Política.  Por exemplo, eu acho que o Célio, 

que não é da Comissão de Política, tem que estar convidado para estar nessa Comissão  

porque ele é o representante do Movimento de Meninos e Meninas de Rua. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Preocupa-me a montagem 

de uma outra Comissão.  Pode ser a de Política, agregando outros Conselheiros. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Estou pensando em pegar o pessoal da 

Comissão de Política, que está disponível, mais o Célio, para analisar o documento.   

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Marlova, essa reunião é só no outro mês.  

Como vamos passar três dias juntos, será que não dava para, em Belo Horizonte, 

trabalhar nisso? 

 

 ANA LÍGIA GOMES - Só se separarem um dia especificamente.  Pensar 

que entre uma reunião e outra vão conseguir isso, eu acho difícil. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - É importante que na reunião 

do dia 16 haja uma posição por parte da Comissão de Política e quem mais se agregar a 

ela. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Então, poderia convocar para o dia 13. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Acho que na véspera, lá em Belo 

Horizonte. 

 Vamos fazer o seguinte: eu vou me encarregar de assumir o assunto, 

porque a Patrícia não está aí. Eu ligo para a Patrícia. Vou pedir para a Andréia convocar 

o pessoal da Comissão de Política para o dia 13, em Belo Horizonte e acerto isso com a 

Patrícia.  E nós nos reunimos no Hotel Del Rey, às 14 horas. 
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 Eu queria também dar um informe. 

 A Márcia Pinheiro me ligou no meio da reunião, e por isso eu saí e fui 

para o telefone. A Márcia Pinheiro é a Secretária Municipal de Belo Horizonte.  Nós 

estamos articulando, no dia 12, à noite, e no dia 13, todo o dia, um encontro dos 

Secretários e dirigentes municipais da área de Assistência Social.  Então, o CNAS está 

convidado para essa reunião.   

 Nós vamos pedir que os Conselheiros divulguem nos seus Estados a 

reunião, o encontro. Para os Secretários Municipais vamos estar mandando por fax o 

local da reunião e a pauta. 

 O Prefeito Municipal de Ouro Preto está convidando os Conselheiros do 

CNAS para um passeio à cidade, no sábado.  Ele vai mandar um ônibus nos buscar, vai 

oferecer um almoço e um passeio pela cidade. 

 A outra oferta que o Prefeito está fazendo, quero consultar os 

Conselheiros e o Presidente, é que se quisermos a reunião do Conselho, no dia 16, pode 

ser em Ouro Preto.  É uma oferta do Prefeito. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Há um problema de 

hospedagem de sexta-feira para sábado. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - O Prefeito arranja. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Ouro Preto é pertíssimo. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Eu sei, são 100 quilômetros. 
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 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Teríamos que ver isso para avisar para o 

Prefeito depois. 

  

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - A comunicação feita pela 

Conselheira Marlova implicou um convite. Consulto o Conselho se faremos a reunião da 

sexta-feira em Ouro Preto ou mesmo em Belo Horizonte.  A nossa reunião é menor, e 

não haveria problemas com local.        

 O que o Conselho decide? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu acho que deve. 

 

 MARLOVA JOVCHELOVITCH - Eu acho que é uma coisa muito legal.  

Quando eles fizeram a oferta, eu conversei com o pessoal, achei que era uma coisa 

simpática.  Eu acho que é uma coisa diferente para o Conselho, que é gostoso, 

descontrai e relaxa.  Vamos trabalhar igual. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - E acho que o Conselho 

já aproveita e abre a sua reunião fazendo uma homenagem a Tiradentes.  (Risos.) 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Então, fica acertada a 

reunião em Ouro Preto. 

 Agora, reunião mesmo. Os Conselheiros só sairão depois de encerrada a 

pauta. 
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 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA -  Até porque o Prefeito 

está oferecendo um city tour no dia seguinte. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Encerrada a pauta, estamos 

na fase dos informes. 

 Em primeiro lugar, devo comunicar aos senhores que o Conselho foi 

convidado, pelo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, anteontem, por fax, para 

comparecer, ontem, para a sanção da lei que criou o Conselho.  Em face da reunião do 

Conselho, eu passei um fax para o Sr. Governador cumprimentando-o pela sanção e 

dizendo da impossibilidade de comparecer ao evento, em virtude da nossa reunião. 

 Um outro assunto, para ficar bem claro, em relação à proposta de ofício à 

SAS, relativo à questão de financiamento, eu estou entendendo que a Comissão de 

Financiamento vai me subsidiar neste sentido, até para definir quais exatamente são as 

questões e, a partir daí, o Presidente faz o encaminhamento.  Como são assuntos 

absolutamente técnicos, e a Comissão estava aqui presente, eu pediria que a Comissão 

se encarregasse disso, uma vez que já tem os resumos das decisões.  Como é um 

assunto da Comissão de Financiamento, a Presidência, até por respeito à Comissão, 

pelos excelentes trabalho que vem desenvolvendo, solicita que monte esses ofícios para 

que venha a resposta  - ou, pelo menos, que se faça a pergunta - na forma prevista pela 

Comissão de Financiamento. 

 

 ELIZEU FRANCISCO CALSING - E a reunião está marcada para 

segunda-feira, às 14h30min, na SAS.  Estará sendo expedida a convocação. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Com a palavra a 

Conselheira Ana, para prestar seus informes, já que os da Presidência, listados, estão 

encerrado. 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Meu informe é sobre um convite do 

Conselho Estadual de Sergipe, para a qual eu fui convidada a comparecer, participei em 

nome do Conselho.  Foi uma reunião bastante interessante, reunião ampliada, o que 

mostrou que os efeitos das nossas reuniões ampliadas já estão começando acontecer.  

Teve uma pauta bastante interessante, com a participação de 23 Municípios e com novos 

Conselhos Municipais formados, estando presentes aproximadamente 50 pessoas. 

 Na reunião, foi feita a apresentação da situação do Conselho;  houve 

discussão de análise de conjuntura, benefício de prestação continuada e a apresentação 

dos municípios. 

 No Estado de Sergipe existem 75 municípios.  Como é um Estado 

pequeno e os municípios são próximos, o Conselho está tendo condição de acompanhar 

melhor a situação deles, inclusive abrindo as reuniões ordinárias para que os Conselhos 

Municipais possam participar. 

 O interessante da reunião foi que começou com um protesto geral sobre 

a forma de convite para a reunião.  Eles disseram que a reunião estava prejudicada 

porque muitos municípios não receberam o convite, ou eles foram para as prefeituras e 

estas não designaram pessoas para comparecer à reunião, nem pelo município nem 

articularam para que fosse alguém da sociedade civil.  Foi bastante interessante porque a 

reclamação foi geral.   

 Uma questão que me preocupou bastante foi a que se refere ao benefício 

de prestação continuada.  O Estado está com problema muito sério, até no atendimento à 
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sua população, pois não há nenhum centro de referência atendendo.  Os únicos 

profissionais que estavam atendendo suspenderam o atendimento:  um entrou de férias, 

o outro saiu de licença-gestante etc.  Realmente, o portador de deficiência daquele 

Estado não está sendo atendido para o benefício de prestação continuada em  nenhum 

local, em nenhuma unidade, tanto na capital como no interior está muito prejudicado o 

atendimento.  Isso foi uma coisa que me preocupou bastante.  Acredito que na reunião de 

Belo Horizonte será muito discutida essa questão. 

 Outro assunto, que já passei para o Moroni e trouxe para discutirmos na 

Comissão de Política, é que tem um curso previsto, com recursos da SAS, para 

Conselheiros, tratando de Fundo Municipal.  Sobre isso houve uma certa discussão, 

porque o Conselho não participou da elaboração da pauta de elaboração desse curso e 

fiquei preocupada com isso.  Pelo que eu entendi, numa reunião que houve aqui, é que a 

SAS tem recurso para treinamento de Conselheiros e iria fazer isso articulado com o 

CNAS.  Então, já está começando a acontecer cursos em alguns Estados  - Sergipe já 

tem uma programação, a qual passei ao Dr. Moroni.  Eu acho que vamos ter de conversar 

sobre isso e colocar como ponto de pauta em uma de nossas reuniões essa articulação 

com a SAS, no sentido de aproveitar recursos para fazer os treinamentos de 

Conselheiros. 

 Era mais ou menos isso.  Passei o dia inteiro lá, minha participação foi 

pela manhã, mas fiquei o resto do dia na reunião.  Houve vários outros questionamentos 

e orientações que foram pedidos, como registro de sindicato, por exemplo, e naquilo que 

eu tive condições respondi aos Conselheiros presentes.  Foi uma reunião muito gostosa, 

uma reunião bem interessante, um pessoal bem questionador.  Eu acho que eles estão 

no caminho certo. 
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 ANA LÍGIA GOMES  - Sobre esse assunto que a Ana abordou, eu 

gostaria de fazer uma proposta. 

 Se a reunião do CNAS/CONANDA será no dia 4, eu queria adiantar uma 

proposta de pauta para o dia 5  - no dia 5 seria a reunião plenário do CNAS, não é isso?   

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Dia 4, à tarde, e 5 o dia 

inteiro.  A previsão que eu tenho é que se faça a reunião com o CONANDA pela manhã, 

e a tarde e o dia seguinte seria a reunião do CNAS. 

 

 ANA LÍGIA GOMES  - Acho que seria interessante incluir na pauta  - e 

não vou propor para Belo Horizonte porque está muito em cima e a pauta já tem muitas 

coisas - da reunião de setembro uma avaliação mais geral sobre a operacionalização do 

benefício de prestação continuada.  Seria interessante trazer o pessoal do QG-LOAS 

para conversarmos sobre isso e tentarmos recuperar a discussão.  Há absoluto consenso 

de que o decreto tem uma série de incongruências, de distorções.  Na ponta, está 

acontecendo cada coisa que tem gente até ficando doente por causa disso, até 

funcionário.   

 Eu acho que poderíamos, no dia 5 de setembro, retomar essa avaliação, 

até para acertar alguns pontos sobre isso.  O CFESS fez propostas de alteração no 

decreto que regulamenta o benefício de prestação continuada.  Ele tem inúmeras 

ilegalidades, distorções, complicações. 

 Houve um seminário nacional que até apontou uma série de modificações 

a serem feitas no decreto.  Nós também tivemos audiência com o Ministro e também as 

apontamos e nada aconteceu.  Então, talvez fosse o caso de retomar essa discussão e 

pautá-la para a reunião do dia 5 de setembro.  Acho que na nossa reunião ampliada 
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serão feitas muitas reclamações sobre o assunto, então, seria bom prevenir e colocar 

esse assunto na pauta da reunião de 5 de setembro. 

 

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

Conselheira Fátima, para seus informes. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Serão super-rápidos. 

 Um é que eu fiz um relatório sucinto sobre Guarapuava.  Eu acho que é 

salutar esse tipo de coisa.  Ter a possibilidade de ver a prática de uma cidade de 

pequeno porte, realizando uma conferência, criando um Conselho etc., configura aquilo 

que pensamos na prática:  interferência do Poder Público, questionamentos que surgem 

etc.  Isto tanto é bom para os Conselheiros, porque se reciclam e aprendem, como é 

importante para ver como se conseguiu modificar alguns erros de interpretação.   

 Acho que isso deveria ser uma prática que deveríamos utilizar.  

 A segunda questão é um convite que já deveria ter sido feito 

anteriormente, já foi feito ao CNAS, parece-me, a Marlova, enquanto Presidente, para 

fazer uma palestra.  Eu queria estender esse convite a todos os Conselheiros.  Na 

próxima semana vai estar sendo realizado em São Paulo, nos dias 2 e 3, um seminário 

sobre Seguridade Social, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Seguridade Social, do qual tenho a honra de fazer parte da diretoria.  

 Acho que vai ser um seminário extremamente interessante, vai pegar 

pontos importantes e vão estar presentes representantes dos trabalhadores das três 

áreas e pessoas interessadas em assuntos da Seguridade. 
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 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Muito obrigado pelo convite, 

Conselheira. 

 Conselheiro Paulo. 

 

 PAULO EDUARDO NUNES MOURA DA ROCHA - Eu gostaria de 

comunicar ao Conselho que na semana em que será feita a reunião com o CONANDA 

estarei ausente de Brasília porque estarei participando da 3ª Conferência Nacional dos 

Advogados, onde vou fazer uma palestra sobre controle social dos gastos públicos.  Por 

esta razão não poderei participar da reunião.  Será realizada em Fortaleza. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Srs. Conselheiros, mais 

algum informe? 

 

 ANA MARIA LIMA BARBOSA - Os membros dos Conselhos Municipais 

de Sergipe reclamam muito da forma como os Prefeitos e algumas Câmaras estão 

tratando a questão.  Foram tirados alguns encaminhamentos interessantes.  O Conselho 

já tem as quatro comissões, com proposta de trabalho e de acompanhamento. 

 Foi apenas isso que faltou, quando fui ler as minhas anotações lá de 

Sergipe.  Eles elegeram as Comissões e têm reclamação muito grande. Inclusive saiu a 

proposta de um Conselho vizinho ajudar o outro a fazer o seu, bem como reuniões 

ampliadas em outros Municípios. 

 

 PRESIDENTE (Celecino de Carvalho Filho) - Tomando como exemplo o 

que fez a Conselheira Fátima, é sempre bom um pequeno relato escrito, porque além de 

ficar documentado ajuda a compreensão, a condução do encaminhamento das questões. 
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 Estamos exatamente usando o tempo do atraso da reunião da tarde, 

cumprindo o nosso horário, sem falar no ganho de ontem em termos de horário.  Isso só 

é possível porque os Conselheiros estão compreendendo a necessidade de discutirmos 

os assuntos com objetividade, terminamos a reunião sem cansaço, com todos os 

informes adicionais colocados.  Isso só tende a melhorar se os colegas Conselheiros 

cada vez mais compreenderem a importância desse tipo de condução. 

 Peço que os Conselheiros compreendam que às vezes o Presidente 

intervém ou pede objetividade simplesmente para objetivar os trabalhos.  O ideal seria 

que conversássemos, detalhássemos, mas são vários assuntos na pauta e, de repente, 

podemos não ter tempo para discutir determinados assuntos.  Eu peço desculpas por 

essas intervenções, mas é para o bem do andamento do trabalho do Conselho. 

 Agradeço mais uma vez a participação de todos.  Até a nossa próxima 

reunião em Belo Horizonte.   

 Boa-noite. 

 Está encerrada a reunião. 

 

 


