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Aos dezessete dias do mês de setembro de mil e novecentos e noventa e seis,  às nove 

horas, na Rua Guaianazes, nº 1385, quarto andar, Campos Elíseos, São Paulo, Capital, 

teve início a  Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Assistência Social, com a 

presença dos Conselheiros Vandevaldo Nogueira, Patrícia Sousa de Marco, Ana Lígia 

Gomes, Maria de Fátima de Azevedo Ferreira, Ana Maria Barbosa, Maria José Lima de 

Carvalho Rocha Barroso, Lair Moura Sala Malavila, Lisete Castanho Ribeiro, Dora Sílvia 

Cunha Bueno, Célio Moraes, Manoel Veras, sob a presidência do Conselheiro Celecino 

de Carvalho Filho.  O Sr. Presidente abriu a reunião dizendo ser esse um momento 

importante porque o Conselho estava buscando aprovar a Política Nacional de 

Assistência Social, esperando desta reunião obter um rumo para começar a trabalhar na 

adoção de uma política que contemplasse os objetivos da LOAS.  Informou tratar-se de 

reunião aberta  destinada a ouvir convidados e especialistas que apresentariam subsídios 

para que o CNAS, conforme determina a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no 

uso de sua competência, aprovasse a Política Nacional de Assistência Social.  Assim, os 

convidados/especialistas discorreriam sobre questões como diagnóstico da situação a ser 

enfrentada e da população-alvo;  metas a serem alcançadas, descrição da rede e relação 

entre os atores desta (público e privado); articulação com as demais políticas;  recursos 



 

 2 de 24 

necessários para que a política se realize;  sistemática e critérios de repasse de recursos, 

forma de avaliação da Política Nacional de Assistência Social.  Informou, ainda, que na 

parte da tarde seriam feitos os debates sobre a matéria;  na manhã do dia 18, haveria 

trabalho das Comissões Temáticas; na tarde do dia 18, reunião plenária do CNAS.  A 

seguir, apresentarem-se os Conselheiros presentes à reunião.  O Sr. Presidente registrou 

a presença da Dra. Marta Godinho, Secretária da Criança, da Família e do Bem-Estar 

Social do Estado de São Paulo; dos assessores Luiz Henrique Pedreira e Luiz Cláudio, 

da Secretaria Municipal  da Família e Bem-Estar Social;  dos Conselheiros do CONANDA 

Valdete Martins e Charles Pranke, e do Sr. Sílvio Caccia Bava, Presidente da ABONG.  

Dando prosseguimento à reunião, passou a palavra à Conselheira Patrícia Souza de 

Marco para fazer as apresentações dos expositores e convidados.  A Conselheira 

informou que os expositores usariam da palavra por vinte minutos, podendo o tempo ser 

prorrogado e, após, seriam abertos os debates.  Convidou para compor a Mesa o Diretor 

do Departamento de Planejamento e Normas da Secretaria de Assistência Social, Elizeu 

Francisco Calsing; a Coordenadora de Descentralização da SAS, Dra. Albamaria Abigalil;  

a Professora Maria do Carmo Brant Carvalho, Diretora do Instituto de Estudos Especiais, 

IEE, da PUC;  o Professor Vicente de Paulo Faleiros, da Universidade de Brasília; a 

Professora e Vereador Aldaíza Sposati, e o Dr. Carlos Maciel, do CFESS.  O Sr. 

Presidente passou a palavra ao Dr. Elizeu Francisco Calsing, da SAS, que fez o histórico 

sobre a Política Nacional de Assistência Social.  A Dra. Albamaria Abigalil, da SAS, fez a 

justificativa dos pontos mais polêmicos do documento no seu processo de discussão de 

elaboração.  A Professora Maria do Carmo Brant de Carvalho usou da palavra para fazer 

a análise da proposta apresentada no que se referia a diagnóstico, metas, descrição da 

rede e relação entre atores públicos e privados, bem como sua articulação com as 

demais políticas.  A seguir, fez seus comentários e apresentou sugestões a Professora 

Aldaíza Sposati.  O Sr. Presidente passou a palavra ao Professor Vicente de Paulo 
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Faleiros, que destacou os pontos positivos e negativos da Política Nacional de 

Assistência Social.  Antes de passar a palavra ao Dr. Carlos Maciel, o Sr. Presidente 

anunciou a presença  do Dr. Guilherme Theodoro Mendes, Presidente da Federação 

Brasileira de Patrulheirismo, e da Dra. Alcione Helena, Secretária-Adjunta da Secretaria 

da Criança, da Família e Bem-Estar Social.  O Dr. Carlos Maciel esclareceu que o 

documento havia sido discutido no Encontro Nacional do Conselho Federal de Serviço 

Social com os Conselhos Regionais e que o trabalho que iria apresentar refletia essa 

discussão.  Comunicou que, posteriormente, seria entregue digitado ao Conselho o 

trabalho que estava apresentando, que abordava os pontos mencionados no ofício que 

lhe havia sido enviado.  Concluída sua apresentação, o Sr. Presidente passou a palavra a 

cada um dos expositores para que fizessem um resumo sobre suas palestras.  O Dr. 

Elizeu Francisco Calsing destacou os pontos relativos aos objetivos e destinatários da 

Política Nacional de Assistência Social; o relativo às funções; a gestão da assistência 

social, com maior discussão dos pressupostos colocados e, finalmente, o financiamento.  

A Professora Maria do Carmo Brant de Carvalho solicitou tempo para fazer uma síntese 

melhor, ressaltando, entretanto, que o diagnóstico precisaria ser revisto, devendo ser 

dada melhor redação a essa parte;  que os mínimos sociais não estavam bem expressos 

na Política Nacional de Assistência Social, sugerindo um debate para indicar quais os 

pontos necessários de mudança no documento.  Usando da palavra, a Professora 

Aldaíza Sposati disse que, de forma geral, o documento deveria ser orientador, amplo 

tanto na instância governamental quanto na sociedade civil; precisava tornar mais claro o 

papel da assistência social na seguridade social, bem como sua articulação com a Saúde 

e com a Previdência, identificando os direitos que a Assistência Social garantia como 

cobertura;   explicitar a competência do Estado, a responsabilidade estatal, a parceria 

com a solidariedade, a ação em rede e a questão dos convênios e, principalmente, o que 

cabe à cada uma das três instâncias;  dar orientação sobre a relação ECA/LOAS; 
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sugestões em relação à articulação pela via de protocolos e apoio aos Conselhos.  O Dr. 

Vicente de Paulo Faleiros acentuou a importância da prioridade da política redistributiva 

articulada a uma política mais geral do Governo Federal;  necessidade de a política de 

assistência contemplar a perda não só de benefício, mas em termos de serviço;  que o 

documento deveria abordar o aspecto da informação dos direitos sociais com uma 

campanha maciça de informações desses direitos.  O Dr. Carlos Maciel chamou a 

atenção sobre como a sociedade brasileira, através das políticas setoriais e de 

assistência social, poderá garantir mecanismos para que o Estado se torne público, a  fim 

de que a assistência se constitua como direito e se torne uma realidade concreta para a 

população.  Agradecendo a presença dos expositores e de todos os presentes, o Sr. 

Presidente suspendeu a reunião até as 14 horas.Às quatorze horas e trinta minutos, no 

mesmo local, foi reiniciada a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Assistência 

Social, sob a Presidência do Conselheiro Celecino de Carvalho Filho, com a presença 

dos Conselheiros Ângela Maria Rabelo Ferreira Barreto, Lígia Pinheiro Barbosa, Marlova 

Jovchelovitch, Vandevaldo Nogueira, Padre Virgílio Leite Uchôa, Célio Vanderlei Moraes, 

Lair Moura  Sala Malavila, Ana Maria Lima Barbosa, Deusina Lopes da Cruz, Maria De 

Fátima De Azevedo Ferreira, Manoel Veras Nascimento,Marcelo Affonso Monteiro, Lisete 

Castanho Ribeiro, Dora Sílvia Cunha Bueno, Paulo Eduardo Nunes Rocha,  Maria da 

Glória Fernandes Coelho,  Maria José Lima Barroso, Maria de Fátima de Azevedo 

Ferreira e Ana Lígia Gomes, e mais os convidados Albamaria Abigalil, Wagner W.Nicácio 

Leite, Aldaíza Sposati, Vera Lúcia Moreira, José Menezes Neto, Miguel Rossento, Carlos 

Maciel, Vicente Faleiros. O Sr. Presidente abriu os trabalhos enfatizando que as reuniões 

do Conselho são sempre abertas e, portanto, a participação de todos é sempre desejada. 

Abertas as inscrições para participação, o Sr. Presidente passou a palavra à Conselheira 

Maria de Fátima de Azevedo Ferreira, que esclareceu que fez contato com os 

representantes estaduais da Associação Nacional da SAS solicitando subsídios para a 
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discussão do tema na reunião e, portanto, muitas das questões que abordaria foram 

encaminhadas por eles. Apontou como primeiro tema da discussão o diagnóstico do 

documento de política nacional de assistência social, destacando a necessidade de maior 

quantidade de referências no documento, uma vez que ele está elaborado muito mais em 

termos de dados do que de uma análise da conjuntura atual do País na área da 

assistência social; não aponta que saídas, que tipo de programas, projetos etc. serão 

implementados como solução para essa situação. Propugnou por uma discussão mais 

aprofundada sobre o modelo atual de Estado, que considera excluidor, para a eficácia 

das medidas a serem adotadas. Destacou como um elemento dificultador para isso a 

baixa disponibilidade orçamentária, considerando que o Governo estabeleceu como 

prioridade um a estabilização da moeda em detrimento das políticas públicas. Disse mais, 

que o documento deveria garantir a alocação dos recursos da seguridade social, que, 

após a criação do Fundo de Estabilização Fiscal, acabam sendo desviados para outros 

fins, entre eles, o pagamento das dívidas externa e interna do País. Outro ponto 

questionado pela Conselheira Maria de Fátima foi a questão da seguridade. O  

documento não deixa claro se a assistência social é universal ou universalizadora, 

concluindo que se trata de uma política universal, segundo a Constituição de 88. Como 

elementos facilitadores, destacou os avanços democráticos, embora ainda muito poucos. 

Criticou a não colocação na prática das deliberações dos Conselhos, inclusive da 

Conferência Nacional de Assistência Social sobre a destinação de 5% do Orçamento 

para a seguridade. Com relação às características da assistência social,  direito e  

solidariedade, considerou que no documento não estão claras, uma vez que a essência 

da Política de Assistência Social está em ela ser um direito do cidadão e dever do 

Estado. No item condições e eficácia, o documento não cita a principal condição: que a 

assistência social depende muito de uma política econômica capaz de resolver os 

problemas econômicos e sociais do País. Finalmente, abordou a gestão da política 
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nacional de assistência social que deveria contar com a participação dos três Poderes. 

Considerou um erro político a extinção dos escritórios regionais da   SAS, que não visam 

competir com os Estados e Municípios, mas somar esforços com eles. Em seguida, o Sr. 

Presidente passou a palavra à Conselheira Patrícia Souza de Marco, que assinalou a 

ausência, na justificativa do documento - página 3 - da prostituição infantil, do trabalho 

infantil, do trabalho escravo, do trabalho sem carteira assinada, indicadores sociais 

bastante presentes na realidade brasileira. Concordou com a avaliação feita pela manhã 

de que o documento pouco tocou na questão da relação público e privado e que, apesar 

da primazia do Estado na prestação de serviços de assistência social, é inexistente ou 

muito frágil a rede pública destinada a essa prestação - fato, aliás, desconsiderado no 

diagnóstico apresentado pelo documento. Outro ponto abordado pela Conselheira 

Patrícia foi o da interface da política nacional de assistência social com as demais 

políticas governamentais, uma vez que o documento prevê “condições de eficácia, 

articulação ampla e contínua com as demais políticas governamentais”, mas não aponta 

como isso deverá ser feito. Inclusive, essa articulação não é feita mesmo nos Conselhos 

que têm representatividade dos vários órgãos das políticas setoriais. Com relação à 

questão do financiamento, a Conselheira considerou muito genérica no documento, não 

estando muito claro como a gestão do financiamento se dará, como será a relação com 

as diversas esferas de governo, o percentual etc. Outro ponto que necessitaria ser mais 

aprofundado, segundo a Conselheira, é o da avaliação, que no documento consta com 

poucas referências: que mínimos sociais, que metas qualitativas e quantitativas pretende 

atingir para avaliação da eficácia da Política de Assistência Social. Também o item 

estratégias precisaria estar mais definido no documento, porque está muito genérico 

quanto a ações, prazos, programas de execução. Por fim, a Conselheira Patrícia 

considerou da máxima importância, após a aprovação da política nacional de assistência 

social, a elaboração de um plano nacional de assistência social para a definição desses 
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itens, que fica difícil de ser visualizada num documento geral sobre política nacional. Em 

seguida, o Sr. Presidente passou a palavra à Conselheira Marlova Jovchelovitch, que 

iniciou criticando o diagnóstico apresentado pelo documento, que não retrata a realidade 

social brasileira. Destacou como principais problemas no documento dois pontos: funções 

e características da assistência social. No item “objetivos e destinatários”, o documento 

não define os padrões mínimos sociais; propõe medidas de proteção universal, porém, 

não define quais seriam essas medidas de expansão da cobertura na área da assistência 

social. A Conselheira Marlova manifestou discordância quanto à conceituação no 

documento da assistência social como universal e universalizante. Considera a 

assistência social uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado, 

sendo a ótica da solidariedade do tempo da caridade, do assistencialismo - não 

desprezando o forte conteúdo ético de campanhas como a da fome, coordenada pelo 

Betinho. Quanto às estratégias, a Conselheira Marlova destacou a questão dos fomentos 

e apoios, onde o documento não define claramente as ações e as metas a serem 

atingidas, a população alvo, o orçamento disponível etc. Criticou a ausência, no 

documento, do relatório e das deliberações da Primeira Conferência Nacional de 

Assistência Social, que sequer foram citadas. Concluiu com uma observação sobre a 

convivência LOAS/ECA: é necessária uma revisão do art. 87 do Estatuto, que menciona 

que a Política de Assistência Social tem caráter supletivo e não complementar; e ambas 

as leis estão voltadas para a garantia de direitos e enquanto não forem totalmente 

cumpridas,  esses direitos não estarão garantidos. Finalmente, a Conselheira Marlova 

sugeriu à Secretaria de Assistência Social, na revisão do documento,  uma maior 

explicitação do item orçamentário: quais as fontes de financiamento; que critérios serão 

usados; se esses critérios serão aprovados pelo CNAS etc. Na seqüência, o Sr. 

Presidente abriu uma rodada da Mesa para responder aos questionamentos dos 

Conselheiros. Com a palavra, o Conselheiro  Elizeu Francisco Calsing iniciou por 
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responder à Conselheira Maria de Fátima sobre o tipo de Estado de que o País precisa 

fundamentalmente para resgatar todo o atraso social em que vive, considerando 

importante a caracterização do tipo de Estado no documento. Quanto à proposta da 

Primeira Conferência Nacional de Assistência Social, de destinação de 5% do orçamento 

da seguridade social para a assistência social, considerou de difícil aplicação pelo CNAS 

ou pela SAS, uma vez que o orçamento da assist6encia social é aprovado e 

encaminhado em nível de governo. Não caberia - asseverou - estabelecer num 

documento de política de  assistência       social  qualquer percentagem nesse sentido, 

embora seja uma questão a ser considerada e mereça uma discussão mais aprofundada. 

No que respeita à relação público e privado, o Conselheiro Elizeu esclareceu que nem a 

Secretaria, nem o CNAS têm claramente formulada essa questão, mas que o próprio 

processo de descentralização já é um mecanismo para estabelecer essa relação. Por 

outro lado, está em elaboração na Secretaria uma norma para regular essa 

descentralização, e que será posteriormente submetida ao CNAS, tendo em vista que 

essas relações são muito variáveis em função de uma diversidade muito grande na 

qualidade do serviço prestado em decorrência, seja de um per capita baixo, seja de uma 

rede que não está minimamente preparada para esse fim. Também, com relação aos 

mínimos sociais - item abordado por vários Conselheiros -, a Secretaria está elaborando 

um conjunto de documentos sobre os padrões de atendimento. No entanto, há dúvida 

sobre como inserir isso num documento de política nacional. No que tange às estratégias, 

diretrizes e metas, informou que até o final do ano, se os Estados e Municípios cumprirem 

seus cronogramas, a Secretaria submeterá ao Conselho o Plano Nacional de Assistência 

Social, visando consolidar os planos estaduais que, não obstante recomendações 

expressas, seguem metodologias diversas. Esse plano, seguramente, dará uma 

indicação do volume de demandas existente e aquilo que será possível efetivamente 

financiar com o recurso proposto para a assistência social. Informou ainda que com 
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relação aos mínimos sociais, a Secretaria está trabalhando para ter mais claro esse 

conjunto de direitos mínimos de cada cidadão. Por último, quanto às deliberações da 

Primeira Conferência Nacional de Assistência Social, espera-se que o documento, nessa 

revisão, contemple mais explicitamente os documentos gerados naquela Conferência. Em 

seqüência, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Albamaria Abigália, que parabenizou 

os Conselheiros pelas excelentes contribuições para o documento em discussão. 

Registrou a dificuldade que a Secretaria encontrou na elaboração do diagnóstico da 

conjuntura atual, que deveria ser mais amplo, com indicadores sociais mais claros que 

traduzissem o estado de guerra civil que vive a população brasileira. Esclareceu que isso 

teria de estar estreitamente ligado com o capítulo de funções da Política de Assistência 

Social, na medida em que, além da inserção, ela tem de ter um caráter de prevenção e 

promoção. Quanto à abordagem de que a assistência social é um direito do cidadão e um 

dever do Estado, fez menção à consciência de Washington, Estado-mínimo e Estado-

Nação, esclarecendo que os níveis de educação, saúde e assistência são exigências de 

um Estado-Nação e não de um Estado-mínimo. Quanto ao plano nacional e plano de 

metas, concordou em que se trata de um tema bastante polêmico, porque uma proposta 

de política tem de ter impacto, e só o terá se tiver uma estrutura de governo, uma rede 

pública, recursos humanos e um orçamento digno. Informou que a Secretaria pretende 

fazer a compatibilização dos planos estaduais e municipais, embora sabendo que a data 

não coincide com a proposta orçamentária da assistência social, a essa altura já 

encaminhada ao Congresso Nacional e, em razão disso, deverá haver alguma 

negociação em termos de suplementação na área da assistência social. Com a palavra, a 

Sra. Maria do Carmo abordou a relação público privado, esclarecendo que não se trata 

de um privado mercantil, pois, pelo menos em princípio, a assistência social trabalha com 

organizações de fins filantrópicos, isto é, sem fins lucrativos, que têm objetivos públicos e 

por isso mesmo deveriam publicizar suas ações. Caberia ao plano nacional de 
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assistência social regular, através de diretrizes, normas etc., as relações de parceria entre 

o governamental assistencial e o público não governamental ou privado não mercantil. 

Considerou, ainda, da máxima importância a discussão sobre o terceiro setor. Concordou 

com os demais participantes em que a questão financeira deve ser melhor explicitada, até 

do ponto de vista estratégico, eis que esses dados estão sempre escamoteados nos 

orçamentos públicos, quer federal, quer estaduais, quer municipais. No que toca aos 

padrões de qualidade, enfatizou que no Brasil não existem e é urgentíssimo que se 

definam os mínimos sociais e os padrões de qualidade. Finalmente, manifestou 

discordância da Conselheira Marlova no sentido de que entende a assistência social 

como uma política universal, porém, tem uma função universalizante na medida em que 

pega aquele excluído e o coloca em todas as políticas, no mundo do trabalho, das 

riquezas, da cultura etc. Em seguida, o Sr. Presidente deu a palavra ao Prof. Vicente 

Faleiros, que inicialmente abordou a questão de ser ou não ser a assistência social 

universal. Citou o exemplo do Canadá, onde vige uma política universal para todos os 

idosos, através de uma renda. Explicou que a LOAS tem um misto de universal e de 

seletivo - não é universal por definição - com uma definição ambígua. No que tange à 

formulação da política, considerou que falta ao Brasil a construção de um pacto 

federativo. Quanto ao público e privado, disse tratar-se de uma questão complicadíssima. 

No entanto, o documento abre a possibilidade de construção de uma nova parceria, de 

uma nova relação público privado na transparência, na prestação de contas, nos 

objetivos públicos. Finalmente, com relação aos escritórios regionais da SAS, disse ser 

necessário pensá-los numa relação de competência, de objetivos claros, de cobrança e 

de transparência. Com a palavra, o Sr. Carlos Maciel ressaltou a questão dos mínimos 

sociais, cuja definição, do seu ponto de vista, implica diretamente na questão 

orçamentária e está articulada também com os critérios de padrões de qualidade. Daí por 

que existir uma resistência muito grande em enfrentar essa discussão. Considerou 
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também muito complicada a discussão sobre a relação público e privado, porque 

tradicionalmente o público sempre foi tratado de forma privada e, por conta disso, no 

Brasil se tendeu a estabelecer relações inclusive de subalternização nesse parceria, o 

que leva a uma inversão: como se o Estado tivesse de fiscalizar a sociedade, e não o 

contrário. Em seguida, atacou o item da solidariedade no documento. Definiu 

solidariedade como um valor da sociedade que busca o apoio conjunto de cooperação 

entre as pessoas e entre os segmentos sociais - mas que não deve ser visto como uma 

questão ética. Como valor, a solidariedade é uma expressão de espontaneidade da 

sociedade, e como questão ética, não pode ser adotada como padrão da sociedade. Por 

outro lado, enfatizou, apontar isso como responsabilidade ética da sociedade é 

desresponsabilizar o Estado, jogando essa responsabilidade ética para a sociedade. Por 

isso, esse ponto no documento merece uma revisão. Com relação ao orçamento, 

considerou complicado definir neste momento um percentual, quando o orçamento para o 

próximo ano já está em vias de ser fechado. Citou como exemplo o benefício de 

prestação continuada, que previa cerca de quatrocentas mil pessoas como possíveis 

usuários e, no entanto, próximo a terminar o ano, esse número chegou apenas à metade; 

também o fato de a sociedade não ter sido consultada com relação aos gastos do 

Governo com bancos “quebrados” para concluir que esse ponto, dentro da Política de 

Assistência Social, é ousado, sim, mas tem de ser enfrentado no orçamento para o 

próximo ano, mesmo tendo de haver confrontação política para garantir esses recursos 

para a assistência. Neste ponto, o Sr. Presidente propôs que aqueles que fizeram 

indagações e por ventura não se sentissem satisfeitos com as respostas se inscrevessem 

de novo para sanar as dúvidas. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro Célio 

Vanderlei Moraes. O Conselheiro comentou as relações entre as esferas de governo, 

conforme constam do documento, entendendo ser um ponto nevrálgico para a 

consecução da Política de Assistência Social. Insistiu em que o documento já incorpore 
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um pouco mais de clareza sobre esse item. Apontou um outro aspecto em que o 

documento, na sua opinião, foi pouco enfático: a assistência social como um direito do 

cidadão e um dever do Estado. Considerou pouco o que o documento traz a respeito,  

investimento em capacitação de  profissionais e algumas medidas que implicam no 

reordenamento institucional, propugnando por um trabalho  de conscientização da opinião 

pública e principalmente de instrumentalização do usuário para que ele passe a assumir 

os seus direitos, o que, acredita, é incumbência do Poder Público. O Sr. Presidente 

passou em seguida a palavra à representante do CONANDA, Sra. Valdete, que 

cumprimentou o Conselho pela iniciativa da reunião. Disse que a Constituição de 88 

colocou a assistência social no conjunto das políticas de seguridade social; o Estatuto da 

Criança e do Adolescente foi editado posteriormente à LOAS e não consegue, dentro das 

suas normas, estabelecer a assistência social como uma política social, mas sim como 

uma política suplementar. Informou que o CONANDA ainda não se debruçou sobre o 

documento de política nacional de assistência social para uma avaliação e sugestões. 

Lembrou a reunião recentemente realizada conjuntamente CONANDA/CNAS, 

lamentando, outrossim, que isso tenha ocorrido tanto tempo depois da edição do Estatuto 

e da Lei Orgânica, por se tratar de dois órgãos de fundamental importância para a 

garantia de atendimento e defesa da criança e do adolescente. Ressaltou a importância 

do diagnóstico na discussão de uma política voltada para o atendimento à criança e ao 

adolescente, por considerar que isso está muito ligado às condições de eficácia. Citou o 

movimento existente na sociedade em favor do rebaixamento da maioridade penal e 

questionou se ele não está vinculado à eficácia da política nessa área, à falta de políticas 

públicas concretas voltadas para o adolescente infrator e que passam pela política da 

educação e pela política do trabalho. Sugeriu, finalmente, que as decisões dos dois 

Conselhos, na medida do possível, sejam incorporadas ao documento em discussão. A 

Conselheira Marlova, em nova inscrição, manifestou discordância em relação ao que foi 
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dito pela Sra. Maria do Carmo, no que respeita ao terceiro setor, que abriga muitas ONGs 

cujo trabalho é praticamente a garantia de direitos, razão pela qual esse setor não 

deveria ser colocado no mesmo patamar da solidariedade. Alertou para o perigo  que 

representa para a assistência social trabalhar com a idéia de solidariedade, que traz 

embutida uma ótica assistencialista, de caridade. Por isso, considerou que esse tema 

merece melhor avaliação antes de ser colocado no documento de Política de Assistência 

Social. Insistiu no seu ponto de vista de que a Política de Assistência Social é universal 

porque na Constituição ela é garantida como direito do cidadão e dever do Estado e a 

Constituição não define que cidadão é esse, se é pobre, deficiente, idoso, se é o cidadão 

criança. Considerou de suma importância que o Conselho discuta a questão a fundo para 

saber se deve ou não acatar o documento como está proposto. O Sr. Presidente passou 

a palavra à Sra. Carmelita Yazbek, que manifestou preocupação com o fato de se 

realizarem muitos encontros, muitas palavras serem pronunciadas e muito pouco se 

concretizar em ação efetivamente. Salientou que muitas questões no documento 

deveriam ser melhor explicitadas. O documento afirma que o Estado brasileiro vem 

trabalhando no sentido de enfrentar a questão social - e aí aparece a cidadania. No 

entanto, o que se quer é muito mais do que cidadania; o que se quer é uma sociedade 

menos desigual. Concluiu considerando ser muito difícil pensar a assistência sem pensar 

os limites concretos do real, sob pena de se fazer um exercício de absoluta idealização 

de alguma coisa que tem viabilidade histórica. Criticou a apropriação política da idéia de 

solidariedade e o uso que se fez dessa idéia para impulsionar as ações no campo social. 

O Sr. Presidente passou, a seguir, a nova rodada da Mesa, dando a palavra à Sra. Maria 

do Carmo, que destacou a importância do diagnóstico para balizar os rumos da Política 

de Assistência Social para os próximos anos. O documento, disse, não é uma mera carta 

de intenções, mas uma carta de intenções que define rumos, e, portanto, para isso, um 

plano nacional de assistência social é de fundamental importância. Manifestou ainda o 
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seu ponto de vista de que o ECA e a LOAS são complementares.  Quanto ao CONANDA, 

sugeriu que, embora o seu espaço seja o Ministério da Justiça, esse órgão deveria passar 

pelos vários Ministérios, até para ser reconhecida a importância da saúde para a criança, 

a importância da assistência social, a importância da educação, enfim.  O Sr. Vicente 

Faleiros defendeu a idéia de que a LOAS e o ECA são de fato complementares. O 

problema é como fazer essa complementaridade, como fazer uma articulação do ECA 

com a assistência, por exemplo. Sobre o financiamento, disse que a seguridade social, 

hoje, no mundo inteiro, está perdendo base de financiamento com o desemprego, porque 

diminui o orçamento da Previdência. Daí a necessidade de o Tesouro Nacional assumir a 

política de financiamento, através do Imposto de Renda. Quanto aos objetivos que estão 

contidos nessa política, o que se questiona muito nos Estados Unidos e na Europa é a 

dependência. Citou o exemplo do benefício de prestação continuada, que cria um vínculo 

de dependência do beneficiário com o Estado. E a participação da sociedade tem por 

objetivo a autonomia do beneficiário, sem diminuir o dever do Estado. Concluiu afirmando 

que temos de trabalhar, dentro de uma cultura de dever do Estado, mas também de 

articulação da autonomia das pessoas.  A Sra. Maria do Carmo pediu a palavra para 

comunicar a necessidade de retirar-se, por compromisso inadiável, agradecendo pela 

oportunidade dos debates. O Sr. Presidente agradeceu à Sra. Maria do Carmo pela 

presença e iniciou nova rodada dos debates, dando a palavra à Conselheira Ana Maria 

Lima Barbosa. A Conselheira Ana Maria expôs sua preocupação com a afirmação de que 

o Estado não tem rede, mas quem tem rede é a filantrópica privada, que considera 

insuficiente, pelo menos no seu Estado, na área de portadores de deficiência. A rede 

estatal, ao contrário, lá existe em condições de absorver portadores de deficiência que 

estejam em entidades privadas com dificuldades de mantê-los. Em seguida, falou a 

Conselheira Maria José Lima Barroso, destacando a necessidade de se removerem 

constrangimentos que inibem o acesso do beneficiário do benefício da prestação 
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continuada, reconhecidos na justificativa do documento. Da mesma forma, os chamados 

procedimentos arcaicos, que o documento afirma serão abolidos. Criticou os critérios 

existentes como renda familiar, idade limite de 70 anos, quando no Nordeste a 

expectativa de vida é de 62 anos. A questão de prevenção e promoção também deve ser 

mais explicitada no documento, bem como a qualidade e a prioridade ao idoso na família 

- como fazer isso. Lembrou que o per capita deve atingir um patamar ético e digno. 

Comparou os gastos de um zoológico para a preservação de espécies em extinção com o 

que se gasta com o ser humano, o idoso. Sugere que no documento, onde se fala em 

apoio ao combate à violência e aos maus-tratos, que não seja apenas para crianças e 

adolescentes, mas se inclua também o idoso. Lembrou ainda que existem doze milhões 

de idosos no País com mais de sessenta anos, em comparação com os cento e sessenta 

e seis mil que já se cadastraram para o benefício de prestação continuada. Pediu mais 

garantia para os recursos do orçamento que serão dispensados para os programas e 

serviços. O Sr. Presidente passou a palavra à Conselheira Maria de Fátima de Azevedo 

Ferreira. A Conselheira abordou a necessidade de se discutir a realidade, mesmo que 

vista de forma diferente pelo Governo ou por outros segmentos da sociedade, para se 

propor modificações. Protestou contra a colocação no documento de divisão da 

sociedade brasileira em três categorias: indigentes, pobres e não pobres - foi 

desconsiderada a questão das classes, que está ligada à concentração de rendas. 

Questionou o que chamou de visibilidade do orçamento com relação à assistência social. 

Com a palavra, a Conselheira Patrícia Souza de Marco esclareceu que quando abordou a 

questão do público e privado, foi no sentido de que a LOAS coloca a assistência social 

como primazia do Estado mas este não está organizado com uma rede para dar 

atendimento. E o documento, no seu modo de ver, não apresenta uma forma de enfrentar 

esse problema. Considerou, assim, que a política de assistência vai na contramão da 

realidade em face da terceirização hoje existente na área da assistência. O Sr. Presidente 
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deu a palavra ao Prof. Vicente Faleiros, para a rodada final da Mesa. O Prof. Faleiros 

destacou a Previdência Social como a maior política de renda mínima do País, dando um 

salário mínimo para o idoso pobre, inclusive para o trabalhador rural, para justificar a não 

existência de doze milhões de idosos como destinatários da Política de Assistência Social 

- quem recebe da Previdência, em princípio, não é destinatário da assistência. Afirmou 

ainda que as entidades privadas não estão baseadas no atendimento pelo critério do 

direito, mas por critérios particulares. No entanto, se elas aderem à política 

governamental de assistência, se recebem recursos para isso, têm obrigação de se abrir 

para o atendimento, além de terem de prestar contas, mesmo que seja de um centavo, 

porque se tornam públicas. É o Estado que garante direitos - disse - e, na medida em que 

ele transfere responsabilidades para o terceiro setor, ele está reduzindo direitos sociais. 

O Sr. Carlos Maciel fez coro com o Prof. Faleiros, lembrando que as entidades privadas 

podem receber recursos via convênio direto, ou de forma indireta, com isenções fiscais - 

nesse momento, elas são, sim, instituições públicas. Sobre o benefício de prestação 

continuada, chamou à atenção para o fato de que o Decreto que o instituiu estabeleceu 

critérios que se somaram aos da LOAS, e um deles é que não devem existir dois 

benefícios que se somem para que o usuário possa ter acesso ao benefício, no caso do 

idoso. Considerou esse critério conflitante com outros, como o de renda. Ressaltou ainda 

a necessidade de um esclarecimento maior no documento sobre mínimos sociais e 

padrões, elementos que vão servir de balizamento para os Estados e Municípios criarem 

suas políticas. Sugere, finalmente, que no item de diretrizes seja incorporada a noção de 

popularização da assistência social para a sociedade. Concluiu elogiando, em nome do 

Conselho Federal de Serviço Social, a iniciativa do CNAS desse encontro através dos 

quais os seus Conselheiros poderão sugerir indicadores para a construção de uma 

política nacional de assistência social. O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Carlos Maciel 

pelas palavras. O Conselheiro Elizeu Francisco Calsing agradeceu pela oportunidade dos 
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debates, manifestando desejo de um trabalho em conjunto para a reformulação do 

documento em pauta.  O Sr. Presidente disse do imenso prazer do CNAS por ter recebido 

pessoas ilustres para o debate sobre a proposta de política nacional de assistência social, 

anunciando para o dia seguinte, pela manhã, a reunião das comissões temáticas. 

Informou ainda que há previsão da realização de uma oficina exclusiva para discutir 

critérios da filantropia, para o mês de outubro, o que mostra que o Conselho continua 

num processo acelerado de definição de rumos. Em seguida foi desfeita a Mesa e o Sr. 

Presidente deu início à Reunião Ordinária do Conselho, com cinco itens na pauta, ficando 

o primeiro para o dia seguinte.  Passou à apreciação do item seguinte; confirmação da 

indicação de Conselheiros para compor o grupo de trabalho CNAS/CONANDA. 

Informou que já houve negociações prévias e foram indicados os Conselheiros Célio e 

Ângela Maria. Posta em discussão, a indicação dos Conselheiros Célio e Ângela 

Maria foi sem debates aprovadas.  Passou-se, a seguir, ao item seguinte: aprovação 

da declaração conjunta CNAS/CONANDA a respeito do Protocolo de Intenções 

assinado na semana passada pelo Governo. O Sr. Presidente leu a nota conjunta para 

conhecimento dos Srs. Conselheiros. Esclareceu que foi informado de que o Ministro 

Nelson Jobim assinou o Protocolo como Presidente do CONANDA, e assim foi publicado 

no “Diário Oficial”. No entanto, na reunião conjunta do CNAS com o CONANDA, foi 

afirmado que o CONANDA não participou da discussão do referido Protocolo. A 

Conselheira Marlova Jovchelovitch pediu a palavra para manifestar sua estranheza pela 

ausência dos Presidentes do CNAS e do CONANDA na solenidade de assinatura do 

Protocolo no Palácio do Planalto. Falou ainda da sua perplexidade diante do fato de 

aquele Protocolo conter metas e diretrizes que sequer foram submetidos aos Conselhos, 

como alguns programas que a Secretaria Nacional de Assistência Social pretende 

promover junto às centrais sindicais, sugerindo que se faça um protesto formal junto ao 

Sr. Ministro de Estado contra essa atitude. O Sr. Presidente informou que o Conselho foi 
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convidado às vésperas da solenidade, de última hora, via fax,  mas houve a decisão de 

não comparecer pelos motivos expostos pela Conselheira Marlova - o documento contém 

aspectos que deveriam passar previamente pelo crivo do Conselho. Assim, o 

comparecimento dos Presidentes dos Conselhos iria convalidar um documento com o 

qual os Conselhos não concordam. Encerrada a discussão, a declaração conjunta foi 

posta em votação e aprovada à unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente passou 

ao item seguinte da pauta: indicação do Sr. José Moroni para a Secretaria-Executiva 

do CNAS. A Conselheira Marlova Jovchelovitch pediu a palavra para, a par de concordar 

com a indicação do Sr. José Moroni, por todas suas qualidades pessoais e profissionais, 

registrar um voto de louvor à Secretária-Executiva que sai, Dra. Andréia Kfuri, pelo 

excelente trabalho que realizou à frente da Secretaria. O Sr. Presidente afirmou que a 

melhor forma de o Conselho haver reconhecido o trabalho da Dra. Andréia Kfuri à frente 

da Secretaria-Executiva foi o convite feito para que permanecesse no cargo. Esclareceu 

que a indicação do Sr. José Moroni teve em vista dar à Secretaria-Executiva um grau de 

especialização, não obstante o reconhecimento do desempenho da Dra. Andréia 

naquelas funções. Encerrada a discussão, posta em votação foi aprovada a 

indicação do Sr. José Moroni para a Secretaria-Executiva, à unanimidade dos 

presentes. O Sr. Presidente passou ao último assunto da pauta: tema da reunião 

ampliada no Recife. A Conselheira Maria de Fátima de Azevedo Ferreira sugeriu como 

tema para a reunião ampliada no Recife a política nacional de assistência social, 

atualmente em discussão. A Conselheira Ana Ligia Gomes manifestou preocupação com 

a indicação do tema política nacional de assistência social, tendo em vista não saber se 

até a data da reunião ampliada o assunto já terá sido votado e, assim, esgotada a sua 

apreciação. O Sr. Presidente explicou que entendeu que a sugestão foi que o tema 

proposto abrangia inclusive a política nacional de assistência social já aprovada, se fosse 

o caso, e na reunião ampliada ela seria apresentada como tal. A sua indicação como 
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tema não constituiria, pois, fator de protelação para a aprovação da política. A 

Conselheira Maria de Fátima retomou a palavra para sugerir um corte na política nacional 

de assistência social para a discussão, à parte, em destaque, do tema relação público e 

privado, na reunião ampliada no Recife. Todavia, considerando a complexidade do tema, 

sugeriu que a discussão desse item da pauta, o tema para a reunião ampliada no Recife, 

fosse adiado para a reunião do dia seguinte. A Conselheira Marlova Jovchelovitch 

concordou com a sugestão da Conselheira Maria de Fátima. Sugeriu também, como tema 

para aquela reunião ampliada, a unificação da legislação e exigências comuns nas áreas 

de educação, saúde, Justiça, Previdência Social e Receita Federal, propondo a criação 

de um grupo interministerial para estudar o assunto antes da reunião ampliada. O Sr. 

Presidente pôs em votação a proposta da Conselheira Maria de Fátima de 

adiamento da discussão do item da pauta para a reunião do dia seguinte. A 

proposta foi aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente anunciou um pacote de 

resoluções: grupo de resoluções nº 14 que contempla as Resoluções nºs 134 a 143. 

Posto em discussão, sem debate foi aprovado o grupo 14 de resoluções. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, marcando sua 

continuação para o dia 18 de setembro, às 14 horas. Aos dezoito dias do mês se 

setembro de mil e novecentos e noventa e seis, às quatorze horas, no mesmo local, sob 

a Presidência do Conselheiro Celecino de Carvalho Filho e  com a presença dos 

Conselheiros Manoel Veras do Nascimento, Marcelo Affonso Monteiro, Lisete Castanho 

Ribeiro, Gilda Figueiredo Portugal Gouvêa, Marlova Jovchelovitch, Dora Sílvia Cunha 

Bueno, Pe. Virgílio Leite Uchôa, Célio Vanderlei Moraes, Maria José Lima de C.Barroso, 

Lair Moura Sala Malavila, Ana Maria Lima Barbosa, Maria de Fátima de A.Ferreira, 

Patrícia Souza de Marco e Ana Lígia Gomes, deu-se prosseguimento à Reunião 

Extraordinária do Conselho Nacional de Assistência Social. O Sr. Presidente anunciou a 

pauta de deliberações: a decisão sobre o tema para a reunião ampliada em Recife; a 
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proposta de resolução sobre critérios de repasse; e uma rápida avaliação da reunião do 

dia anterior e o respectivo encaminhamento. Passando ao item 1º da pauta: decisão 

sobre o tema para a reunião ampliada de Recife, o Sr. Presidente esclareceu que foi feita 

uma sugestão, a Política Nacional De Assistência Social com enfoque em relação ao 

público/privado. No entanto, o grupo de normas reuniu-se pela manhã e abordou outras 

possibilidades diante da ponderação de que o Conselho ainda não está razoavelmente 

preparado para enfrentar essa discussão, tendo em vista que a clientela de uma reunião 

ampliada espera sempre uma orientação do Conselho. Para isso, o Conselho teria de 

fazer uma oficina e provavelmente ela não terá sido feita até a data da reunião ampliada. 

Ainda naquela reunião pela manhã foi proposto ao Plenário que na reunião ordinária de 

outubro se teria um tempo definido pela Comissão de Normas para questionar os 

problemas ligados à relação público/privado, para que o Conselho tome ciência da real 

amplitude desse problema, e na reunião ampliada de Recife seria discutida a Política 

Nacional de Assistência Social, com o encaminhamento a ser dado pelo Plenário. E, 

como em Belo Horizonte reivindicou-se uma maior participação dos membros da reunião 

ampliada, foi sugerido que se fizessem grupos de trabalhos. Assim, a proposta para a 

reunião ampliada de Recife seria a Política Nacional de Assistência Social e o grupo de 

trabalho que se reuniria no mesmo dia para tratar do Plano Nacional de Assistência 

Social, com os enfoques estaduais e municipais. A Conselheira Patrícia Souza de Marco 

pediu esclarecimentos considerando que em outubro o CNAS deverá adotar uma posição 

sobre a proposta preliminar da SAS para apresentar na reunião de Recife, mas, até lá, a 

SAS poderá ter reelaborado esse documento para submeter de novo à apreciação do 

Conselho, e nesse caso não haveria tempo para rever essa posição já adotada com base 

numa proposta preliminar. Afirmou inclusive que a Comissão de Normas teria elaborado 

uma programação com vistas à apresentação de um relatório sobre as linhas gerais da 

proposta da SAS sobre Política Nacional de Assistência Social que seria discutida na 
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presente reunião, e apresentado na reunião de outubro, que o aprovaria ou não, fazendo 

as devidas recomendações. O Sr. Presidente explicou que já houve entendimento com a 

SAS no sentido de, se possível, apresentar para a reunião do Conselho de outubro uma 

segunda versão ou a versão definitiva da proposta. No entanto, se isso não acontecer, o 

Conselho terá firmado posição em relação ao documento preliminar, que então será 

levada à reunião de Recife, tendo em vista o momento ser muito delicado e o próprio 

grupo de política e financiamento ter alertado para essa necessidade de uma articulação 

de reforço em relação aos Estados. A Conselheira Patrícia de Marco concordou em que 

há necessidade da discussão do tema neste momento, porém, se na época da reunião 

de Recife a SAS já tiver feito uma nova versão da proposta, não caberá ao CNAS 

apresentar uma posição sobre um documento que já não existe - o preliminar. A 

Conselheira Maria de Fátima Ferreira destacou a importância do tema para a reunião, 

entendendo, contudo, que a SAS deveria se definir sobre o prazo para, dentro dele, o 

Conselho se posicionar, a fim de chegar à reunião de Recife com uma posição sobre o 

documento final. A Conselheira Ana Lígia Gomes ponderou que a discussão dos planos 

seria muito mais interessante para o fortalecimento da implantação da LOAS do que a 

relação público/privado. Lamentou, por outro lado, que após quase um ano da realização 

da Conferência Nacional, a Política Nacional de Assistência Social ainda não esteja 

aprovada. O Conselheiro Elizeu Francisco Calsing esclareceu que a SAS tem condições 

de, imediatamente após receber as sugestões do CNAS, elaborar a nova versão. Todavia 

- lembrou -, dentro do Executivo as Câmaras Setoriais, o Ministério da Fazenda e o 

Ministério do Planejamento analisam todo documento sobre políticas para verificar se não 

vão onerar mais o Orçamento, se estão dentro de uma diretriz geral do Governo etc., 

como aconteceu recentemente com a política do idoso, e há probabilidade de que, 

mesmo que a SAS trabalhe rapidamente na nova versão, a sua tramitação nessas 

instâncias demore mais do que se espera. O Sr. Presidente manifestou entendimento de 
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que, neste primeiro momento, a política não vai amarrar diretrizes a valores e metas, o 

que deverá ocorrer posteriormente, em função do Plano Nacional de Assistência Social. 

Ela se limitará a fixar diretrizes e estratégias para a assistência social. A Conselheira 

Maria de Fátima defendeu a idéia de que se discuta a proposta no nível em que estiver, 

com o que não concordou a Conselheira Patrícia de Souza, entendendo só caber uma 

discussão sobre a versão definitiva. A Conselheira Ana Lígia Gomes protestou contra a 

indefinição de prazo para os setoriais analisarem tais propostas. O Sr. Presidente sugeriu 

que o tema fosse Política Nacional de Assistência Social e depois se faria a programação 

correspondente. Sugeriu, ainda, a inversão da ordem das reuniões, realizando-se 

primeiro a reunião do Conselho e depois a reunião ampliada, de modo que o assunto seja 

discutido em outubro e em novembro antes da reunião ampliada. A Conselheira Maria de 

Fátima manifestou discordância com a inversão sugerida, entendendo ser necessária a 

reunião ordinária depois da ampliada para discussão do encaminhamento das 

deliberações desta. O Sr. Presidente informou que o encaminhamento das deliberações 

está previsto na própria reunião ampliada, ao final. A sugestão é baseada na experiência, 

que mostra que após a reunião ampliada, os Conselheiros se retiram, dificultando a 

realização da reunião ordinária. Diante desses esclarecimentos, a Conselheira Maria de 

Fátima retirou sua proposta. Ninguém mais desejando discutir, o Sr. Presidente colocou 

em votação a proposta de tema para a reunião ampliada em Recife: Política Nacional de 

Assistência SociaL e Plano, e a realização da reunião ordinária no dia anterior ao da 

reunião ampliada. A proposta foi aprovada por unanimidade. Passou-se, em seguida, ao 

item nº 2 da pauta: Resolução sobre critérios de repasse. O Sr. Presidente passou a 

palavra à Conselheira Patrícia Souza de Marco para apresentar o tema. A Conselheira 

Patrícia Souza informou que a Comissão de Finanças e de Política se reuniu no período 

da manhã para avaliar as propostas enviadas às Comissões:  um conjunto de propostas 

da SAS, uma proposta da FEBIEx e outra da Conselheira Lígia. A SAS, com suas 
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propostas, visava garantir apoio à descentralização, em face das dificuldades enfrentadas 

com um grande número de Conselhos criados mas poucos funcionando. A reunião se 

deu com a apresentação das linhas gerais desse conjunto de normas e a SAS assumiu o 

compromisso de, no prazo de dez dias, apresentar o documento pronto para os 

Conselheiros. Foi discutido que esse conjunto de normas deveria ser submetido também 

ao FONSEAS e às representações municipais, a fim de ser viabilizado na prática. No final 

da reunião - informou - ficou acordado entre as duas Comissões e a SAS que a resolução 

poderia ser revista, para que se tornasse mais abrangente. Em seguida, falou o 

Conselheiro Paulo Rocha informando que, pela discussão, não houve nenhuma definição 

ou uma avaliação mais profunda de algumas questões fundamentais que acompanham a 

idéia básica de oferecer autonomia aos Estados que tenham cumprido o art. 30 da LOAS 

e que tenham os planos e a redefinição aprovados pelo Conselho. Houve consenso na 

retirada da exigência de elaboração de critérios de partilha pelos Conselhos Estaduais e 

Municipais, porque não existe uma metodologia muito desenvolvida nesse sentido. Da 

reunião não restou uma opinião formada em relação aos programas de enfrentamento à 

pobreza. A Conselheira Maria de Fátima informou que ficou decidido que as diretrizes 

seriam feitas como consta na LOAS e no Conselho e que há necessidade de aprovação 

pelo Conselho ainda nesta reunião. O Conselheiro Paulo Rocha retomou a palavra para 

dizer que a SAS está desenvolvendo uma maior clareza das implicações da aprovação de 

diretrizes na operacionalização concreta da descentralização. Em seguida, passou à 

leitura da redação proposta na Resolução. Discutiram o assunto o Sr. Presidente e os 

Conselheiros Maria de Fátima, Paulo Rocha, Lígia Pinheiro Barbosa, Ana Lígia Gomes, 

Maria José Lima Barroso, Elizeu Francisco Calsing e Célio Vanderlei Moraes. Encerrada 

a discussão, o Sr. Presidente colocou em votação proposta do Conselheiro Paulo Rocha 

no sentido de que seja aprovada a Resolução com apenas o art. 1º, que se refere à 

autonomia, suprimindo-se os demais, aguardando-se o documento que será elaborado 
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pela SAS, no prazo de dez dias, para discussão no Conselho. A proposta foi aprovada 

por unanimidade. O Sr. Presidente passou para o item nº 3 da pauta: avaliação da 

reunião do dia anterior e seu respectivo encaminhamento. A Conselheira Patrícia Souza 

de Marco anunciou a realização de uma oficina, na qual foram levantadas várias 

questões e apresentadas sugestões. Essa oficina foi feita com o intuito de subsidiar uma 

posição do CNAS. A idéia é ser feito um debate para definir as linhas gerais do parecer 

do CNAS sobre a proposta preliminar, para que uma comissão redija um parecer a ser 

aprovado pelo Conselho. Disse mais, que foi levantado um número muito grande de 

propostas. A Conselheira Ana Lígia Gomes sugeriu que cada Comissão estabeleça, do 

seu ponto de vista da temática na Comissão e, em seguida, do ponto de vista geral, 

elementos para construir o parecer. Esses elementos, passando por todas as Comissões, 

trariam subsídios para construir o parecer do CNAS. Posteriormente, esse parecer seria 

encaminhado à SAS, para as devidas providências. O Sr. Presidente ponderou que esse 

parecer teria de ser discutido pelo Plenário antes de chegar à SAS. A Conselheira Ana 

Lígia propôs que o parecer, assim que ficasse pronto, fosse distribuídos aos 

Conselheiros, que encaminhariam seus destaques nas questões mais polêmicas, a fim de 

se obter um consenso e isso talvez exigisse uma reunião extraordinária do Conselho.  A 

Conselheira Maria de Fátima concordou com a Conselheira Ana Lígia. Discutiram o 

assunto ainda os Conselheiros Vandevaldo Nogueira e Patrícia de Souza Marco, ficando 

acertado que as Comissões de Finanças e de Normas se reuniriam para entregar à 

Comissão de Política suas apreciações até o dia 26, de modo que até 4 de outubro se 

tenha uma avaliação consolidada por parte da Comissão de Política. Nada mais havendo 

a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a todos pela 

presença.                   

 


