
 
 
 

MOÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 

Considerando que o Programa Bolsa Família é um programa social, criado para a 
superação da pobreza, inclusão econômica e social das camadas mais pobres da 
sociedade brasileira; 

 
Considerando que o Programa Bolsa Família é um benefício social de distribuição de 
renda, que visa diminuir as distâncias entre a classe média e as camadas mais pobres da 
sociedade; 

 
Considerando o Programa Bolsa Família ser aclamado mundialmente pelo sucesso em 
proporcionar a inclusão e superação da extrema pobreza no país é que os  Conselhos 
Estaduais de Assistência Social de 21 estados e do Distrito Federal presentes na 1ª 
Reunião Trimestral do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS de 2018 e o 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS reunidos na 262ª Reunião Ordinária do 
CNAS manifestam-se preocupados com a matéria veiculada no jornal “O Globo” de 09 e 
10 de março de 2018, onde o Governo Federal, na pessoa do Ministro do 
Desenvolvimento Social, Osmar Terra, anuncia reestruturação do Programa Bolsa 
Família que passaria a ser “Bolsa dignidade”, assim como novos critérios para concessão 
do benefício.  

 
Os participantes da Reunião Trimestral representantes  dos estados do Distrito Federal 
e o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS repudiam tal proposição sem uma 
prévia discussão dos conselhos estaduais e do Distrito Federal em conjunto com o 
Conselho Nacional de Assistência Social, instâncias deliberativas e normativas da Política 
de Assistência Social, a fim de avaliar os prejuízos que essa modificação na nomenclatura 
e critérios de concessão do Programa Bolsa Família junto aos beneficiários que levaria 
insegurança e questionamento desnecessários à vontade meramente “política” do 
Governo Federal. 

 
Sendo assim, solicitamos que o Ministro do Desenvolvimento Social venha 

esclarecer tal matéria, visto a necessidade de ampliar essa discussão com as instâncias 
de controle social da Política de Assistência Social. 

 
 
 
 
 

Brasília, 15 de março de 2018. 
 
 

Conselhos Estaduais de Assistência Social e do Distrito Federal presentes na I 
Reunião Trimestral do CNAS e Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 

 


