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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

DATA: 30 de outubro de 1998 

HORÁRIO: 15h 

LOCAL: Sala do Conselho de Administração da Universidade da Amazônia - UNAMA - Belém, 

Pará. 

 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Constatada a existência de quorum, 

vamos dar início à nossa reunião e em primeiro lugar discutir a pauta, porque temos uma ordem 

de discussão. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Dissemos que não estávamos usando a 

agenda da reunião exatamente porque pedimos para que alguns jornalistas comparecessem. 

Temos que resolver essa questão em primeiro lugar, para ver se divulgaríamos ou não esse 

documento. Não me adiantei. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - As ponderações do Conselheiro 

Guilhermino são muito importantes. Essa informação que acabei passando aos Conselheiros no 

encerramento da reunião foi dada pelo próprio Dr. Cid Pimentel na reunião. Ele disse que 

possivelmente 0,18% da CPMF seria destinado à Seguridade Social. Evidentemente isso traria 

benefício para a área de Assistência Social, mas não há nada confirmado ainda. Acho que as 
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ponderações do Conselheiro Guilhermino são muito importantes, mas também não podemos 

divulgar um documento no escuro, dizendo coisas que não temos segurança a seu respeito. 

 Antes de mais nada, gostaria de propor a aprovação da nossa pauta da reunião 

de hoje, para que possamos conduzir os trabalhos com maior atenção ao que havíamos 

programado. Esse assunto faz parte da avaliação da Reunião Ampliada. Teremos a oportunidade 

de discutir a Carta de Belém e, se for o caso, poderemos até inverter a pauta, se houver 

consenso, para discutir primeiro a Carta de Belém. É uma questão sobre a qual os Conselheiros 

agora poderão deliberar. Então, está em discussão a pauta da reunião de hoje. Algum 

Conselheiro gostaria de usar a palavra? (Pausa.) 

 Gostaria de registrar também a presença de diversas pessoas que estiveram na 

nossa Reunião Ampliada, particularmente a equipe do CNAS, que está aqui presente com 

diversos dos seus funcionários: a Dra. Tânia Monteiro, Diretora da Secretaria da Assistência 

Social; a Dra. Alexandrina Sobreira, da Casa Civil da Presidência da República, que também 

muito nos honra com a sua presença. Há também pessoas de Minas Gerais como a Márcia, e de 

Pernambuco, a Sônia. Está aqui também a nossa Conselheira Suplente, a Cida, que embora 

ainda não esteja nomeada, está prestigiando a Reunião Ampliada de Belém. Não sei se há mais 

alguém participando. 

 Então, vamos colocar a pauta em discussão. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sou pela aprovação da pauta. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu colocaria como primeiro ponto a 

avaliação da Reunião Ampliada e a Carta de Belém.  

 

 ROSÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA DA PAZ - É bom ler a pauta para a 

companheira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A pauta está na página 2 do caderno da 

nossa reunião. 
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 GUILHERMINO CUNHA - A Sônia é deficiente visual.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para que a Sônia possa tomar contato 

com o assunto, a nossa pauta é a seguinte: 1 - aprovação da ata da 54ª Reunião Ordinária 

realizada no dia 17 de setembro de 1998; 2 - aprovação das resoluções do CNAS, de nº 123 a 

148; 3 - avaliação da Reunião Ampliada; 4 - informes da Secretaria de Assistência Social; 5 - 

informes da Comissão de Normas; 6 - informes da Comissão de Política; 7 - informes da 

Comissão de Financiamento; 8 - informes gerais. Essas comissões são permanente do CNAS, 

portanto, normalmente ocupam um espaço na reunião, para trazer diversas informações aos 

nossos Conselheiros. 

 

 SÔNIA PEREIRA - Tenho uma pergunta sobre Reunião Ampliada. A ata da 

Reunião Ampliada é aprovada na próxima Reunião Ampliada ou na reunião ordinária do 

Conselho?  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos responder a pergunta da nossa 

visitante e companheira de Pernambuco, a Sônia, dizendo que essa questão de reuniões 

ampliadas são decididas pelo Plenário do Conselho. Ainda não há qualquer decisão a respeito da 

próxima reunião. No momento, estamos no processo de realização e mais especificamente de 

conclusão da Reunião Ampliada de Belém. As próximas reuniões ampliadas serão decididas pelo 

Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

 SÔNIA PEREIRA - Estou perguntando sobre as atas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Reunião Ampliada é um dos tópicos, 

será discutida. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - A Reunião Ampliada foi em Recife.  
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Infelizmente não participei da Reunião 

Ampliada de Recife, e também não tenho esse tipo de informação. Se alguém aqui participou da 

reunião, pode se manifestar. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Ela foi aprovada na Reunião Ampliada 

seguinte. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não estive nessa reunião, na época nem 

fazia parte do Conselho Nacional de Assistência Social. De maneira que a resposta da 

Conselheira Dora, que esteve presente, atende ao objetivo da pergunta. 

 Gostaria de novamente colocar a pauta em discussão, para ver se vamos 

aprová-la. Se alguém quiser se manifestar, que o faça. Se todos estiverem de acordo, 

permaneçam como estão.(Pausa) 

 Está aprovada a pauta da reunião de hoje. 

 O primeiro ponto é a aprovação da ata da 54ª reunião. Essa ata está indicada a 

partir da página 4. Lembro aos senhores Conselheiros que tivemos nessa reunião, por parte da 

Secretaria de Assistência Social, algumas definições a respeito do documento de política, que 

estão tratadas nas páginas que se seguem. Houve várias questões. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Eu, a Sônia e a Albamaria não temos a 

ata. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não há mais cópias? 

 Estamos sendo informados que houve um problema. Extraviaram algumas 

cópias desse documento. Foi enviado para Belém, mas infelizmente foi extraviado. Vou dividir o 

material com a Conselheira Fátima que está a meu lado. Peço que os demais Conselheiros que 

façam o mesmo. Quantas cópias temos? Há número suficiente para essa divisão do material para 
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a leitura? Quantas cópias temos, Conselheiros? Há 11 cópias. Dá para dividir colocando uma 

cópia para dois Conselheiros. 

 Está em discussão a ata da reunião anterior. Se alguém quiser, pode se 

manifestar sobre a ata. Não havendo nenhuma manifestação sobre a ata da reunião anterior, 

vamos considerá-la aprovada. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Não sei se todos esses Conselheiros estavam 

presentes ou se há alguns faltantes. Seria bom conferir a lista de presença da reunião passada. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estão aqui a ABONG, a Federação 

Brasileira de Patrulherismo, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a FEBIEx, a Pastoral da 

Criança, o Ministério do Planejamento e Orçamento, a Força Sindical, a CONIB, o Ministério do 

Trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da 

Fazenda, o representante do Municípios, o representante da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Seguridade Social, a Federação Brasileira de Entidades de Cegos, a Igreja 

Presbiteriana, a Fundação José Silveira, a Federação Brasileira das Associações Cristãs de 

Moços. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Acho que o MEC não esteve presente e não 

está entre os presentes, nem entre os ausentes. Não me lembro se realmente esteve aqui. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aqui não consta a presença do MEC. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Eu não estava presente, mas não posso 

afirmar sobre a suplente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não temos aqui a lista dos ausentes, pelo 

menos no início.  

 



 

 6 de 71 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Está na folha 5. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Como não temos a ata da reunião 

anterior, e a Sônia tem uma suplente e não sabe se ela compareceu ou não, fica difícil 

discutirmos isso aqui. Na próxima vez verificaremos esse assunto. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A ata está em discussão. aqueles que 

estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão.(Pausa) 

 Está aprovada.   

 Vamos passar para o segundo ponto da nossa pauta, a aprovação das 

Resoluções do CNAS de nº 123 a 148. Essas resoluções estão a partir da página 123. A 

propósito dessas resoluções, gostaria de dizer que todas elas, em geral, referem-se à aprovação 

seja de registros, seja de certificados de entidades de fins filantrópicos. Ao que me consta, 

segundo informações do Secretário-Executivo, não há nenhuma resolução indeferindo registro ou 

certificado de entidades com fins filantrópicos. Elas são todas ad referendum do Conselho. 

 Há também a Resolução nº 137, que faz algumas retificações em resoluções 

anteriores. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA DA PAZ - Sr. Presidente, este ano 

aprovamos as resoluções e gostaria de saber em que situação estão as indeferidas, porque não 

temos a relação, não passou por aqui. Várias entidades têm me telefonado perguntando sobre 

determinado processo. Passo para a Comissão de Normas ou para a Daniele, e a informação é 

que estão aguardando a análise final, a deliberação final. Quando vejo aqui para aprovação, não 

constam determinados processos. Então, não sei se estão na lista de indeferimento ou se estão 

aguardando alguma outra providência. Então, gostaria de uma informação a esse respeito. Não 

há ninguém aqui da Comissão de Normas, nem do setor, não sei se você tem a informação ou 

devemos aguardar o Marcos, mas gostaria de saber qual é o procedimento com os processos 

que estão sendo indeferidos, porque eles não estão passando aqui pelo Plenário. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A propósito dessa questão, quero 

acrescentar que a Resolução nº 147 é muito importante para o CNAS, porque diversas entidades 

foram declaradas inadimplentes em 1993. Uma resolução do CNAS declarou diversas entidades e 

prefeituras municipais inadimplentes e depois muitas dessas entidades regularizaram sua 

situação perante o Conselho. Então, essa resolução é uma publicação das entidades e órgãos 

públicos que regularizaram sua situação perante o CNAS, inclusive há muitas prefeituras. Havia 

muitas prefeituras em situação de inadimplência perante o Conselho Nacional de Assistência 

Social. Muitas delas ainda do antigo Conselho Nacional de Serviço Social. Depois essas 

entidades  regularizaram sua situação. Essa publicação resgata a adimplência dessas entidades. 

Era uma providência importante que o Conselho precisava tomar e o Sr. Secretário-Executivo 

providenciou, depois de verificados os registros que tínhamos lá a respeito dessa questão da 

inadimplência.  

 Ainda vou responder à Conselheira Rosângela. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, quando aprovamos aquela 

resolução prorrogando o prazo para mais um ano, sugeri que fossem de novo contactadas essas 

entidades inadimplentes, até forneci ao setor competente o livro da Associação Brasileira das 

Entidades Mantenedoras, pois a maioria das entidades são colégios mantidos por outras 

entidades. De repente estava se tratando do colégio tal e a mantenedora não era este colégio. 

Algumas dessas mantenedoras têm registro no Conselho e os endereços estavam sendo 

postados aos cuidados da prefeitura municipal. Inclusive me coloquei à disposição para ajudar o 

setor para encontrar as que não foram localizadas pelo Diário Oficial. Sugeri que fosse enviada 

novamente uma correspondência do Conselho, porque isso viria ao auxílio das entidades que não 

tomaram conhecimento da publicação pelo Diário Oficial, ainda que todas essas resoluções 

tenham sido baixadas no final do ano.  

 Continuo me colocando à disposição do setor, e solicitando que a Secretaria 

Executiva possa ainda mandar uma correspondência para essas entidades que ainda se mantêm 

inadimplentes para que elas possam até o dia 31 de dezembro fazer as devidas comprovações. 
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 Gostaria também de aproveitar a oportunidade e deixar a sugestão de que as 

resoluções publicadas, que não constam do nosso resumo, sejam enumeradas apenas dizendo 

do que se trata. Por outras razões, andei acompanhando pela seqüência e verifiquei que faltavam 

uma ou duas resoluções que não foram aprovadas na reunião plenária. Não há necessidade de 

essas resoluções estarem aqui, é o caso da designação do Presidente e algumas outras coisas. 

Mas elas poderiam ser apenas nominadas para, quando fizermos consultas nesse material, 

sabermos de que tratam. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conversei com a Conselheira Dora e 

sugeri que entrasse em contato com o nosso setor competente, para verificar que entidades ainda 

estavam inadimplentes e não haviam resolvido o seu problema perante o Conselho. Não sei se 

ela fez esse contato. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Tentei, Sr. Presidente, mas infelizmente não 

consegui sucesso no meu contato naquele dia. Então, em uma próxima viagem a Brasília, quem 

sabe eu consiga fazer isso. Farei isso particularmente, mas gostaria que o Conselho fizesse isso 

oficialmente também. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Do ponto de vista do Conselho, temos 

que entender que ele tem um órgão para a divulgação das suas resoluções, o Diário Oficial da 

União, e essa publicação tem que ser lida pelos interessados. Escrevemos para diversas 

entidades, exatamente solicitando que fizessem a regularização dos seus processos. Algumas 

talvez não tenham recebido o comunicado, porque os endereços estavam desatualizados ou por 

alguma outra razão. Algumas dessas entidades foram contactadas por meio das prefeituras, por 

isso surgiu essa questão que a Conselheira Dora levantou. Algumas entidades receberam, com 

muito atraso, a informação a respeito da sua situação. Mas na realidade houve o esforço do 

CNAS de fazer o contato com todas as entidades, para que pudessem se regularizar perante o 

Conselho. Essa foi a iniciativa tomada. 
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 A sugestão que a Conselheira está nos trazendo de também fazer um esforço 

pessoal é elogiável. Mostra o interesse da Conselheira pela nossa área de atividade. 

 Vamos registrar em ata a sugestão da Conselheira e pedir as devidas 

providências. 

 Até peço ao Dr. Marcos Maia, Secretário-Executivo, que já está aqui presente, 

que dê mais algum esclarecimento a respeito dessa questão da inadimplência das entidades, 

para saber se existe mais alguma providência que CNAS possa tomar, além dessa publicação 

das resoluções, que possa vir em socorro dessas entidades que ainda não estão livres da 

inadimplência. 

 Dr. Marcos, há mais alguma informação? 

 O assunto é a questão das inadimplências. Publicamos a lista das entidades que 

se regularizaram, e a Conselheira Dora está dizendo que há várias outras que não chegaram a 

ser contactadas, principalmente algumas mantenedoras, cujas correspondências foram enviadas 

para as prefeituras locais e não diretamente para as mantenedoras. Esclareci que o nosso veículo 

de divulgação é o Diário Oficial. Mas gostaria de saber se há mais alguma outra informação que 

pudesse adiantar aos Conselheiros a respeito dessa regularização. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - O que está sendo feito é a publicação do nome das 

entidades que estão regularizando a sua situação, pois quando elas estavam inadimplentes foi 

publicado no Diário Oficial que estavam inadimplente. Trocando algumas idéias com a pessoa 

que responde pela coordenação, a Dra. Mercês, entendemos que seria de bom alvitre publicar 

que a entidade agora está quite com o CNAS, uma vez que anteriormente fora publicado que 

estava inadimplente. 

 Gostaria de saber com a Dra. Mercês se há algum trabalho em andamento, a 

não ser aqueles que foram acertados de fazer uma comunicação para a prefeitura, dentro 

daquele novo prazo dado pela resolução.  

 Você quer acrescentar alguma coisa, Mercês? 
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 MARIA DAS MERCÊS AVELINO DE CARVALHO - Só quero lembrar que o 

nosso universo é de 6 mil entidades. Ainda estamos em fase de análise dos processos. Essas 

três primeiras publicações abrangeram mais ou menos 500 entidades, então, temos por volta de 4 

mil processos sendo analisados, para finalizar a lista de adimplentes e partir para a lista de 

inadimplentes que sobraram, para tomarmos algumas atitudes nesse sentido. Ainda estamos 

nessa fase de eliminação das adimplentes, da análise dos processos. São muitas entidades, e 

existem algumas fases: umas devolveram, outras justificaram, então, são processos que 

precisam de análise. 

  

 GUILHERMINO CUNHA -  Sr. Presidente, a minha palavra é sobre as 

Resoluções nº 147 e 137. Na Resolução nº 147 há uma declaração para regular a prestação de 

contas, porque se trata de coisa antiga, do Conselho anterior. Não necessariamente que essas 

prestações de contas tenham vindo e esteja tudo certo. É mais uma declaração para zerar os 

assuntos do Conselho anterior. É isso mesmo? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - É isso mesmo. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Então, não há nenhuma dificuldade em acompanhar, 

porque não há nenhuma vantagem em guardar resíduos. 

 Vou fazer um comentário sobre a Resolução nº 137. São  algumas retificações, 

que na verdade não temos informação além da correção. Ali diz: onde se lê isso, leia-se aquilo. 

Mas não temos nenhuma informação se essas retificações são feitas à luz de novos documentos 

apresentados. A minha pergunta é essa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Desculpe, Conselheiro, mas houve um 

problema. Poderia, por obséquio, fazer de novo a sua pergunta? 

 

 GUILHERMINO CUNHA - A segunda pergunta é sobre a retificação de vários 

processos que, apenas lendo a informação como está aqui, sabemos o que está corrigido, mas 
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não sabemos o porquê, em que base, como foi corrigido. Foi feito à luz de novas evidências? Ou 

foi apenas uma publicação equivocada? Quero saber, pois estamos votando em bloco. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O Sr. Secretário-Executivo está com a 

palavra. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Quando me trouxeram essa resolução, tive o cuidado 

de conferir item por item, até porque me assustou essa grande quantidade de retificações. O que 

tem acontecido é que às vezes uma entidade tinha o direito de ter o seu recadastramento ou a 

renovação do certificado deferido. O Conselho expedia um certificado novo, porque por algum 

motivo cadastral ela não podia ter a sua revonação deferida. Isso era publicado e posteriormente 

a Divisão de Cadastro descobria que aquele motivo que impediu a renovação ou o cadastramento 

estava superado. Como já havia sido publicado, foi feita a retificação. 

 Tenho recomendado cuidado, pois na nossa gestão há grande número de 

retificações, e isso expõe o Conselho, porque podem achar que está havendo muita confusão, 

muito equívoco.  

 Essas retificações feitas são anteriores à gestão do Dr. Gilson à frente da 

Presidência. Na semana passada, inclusive devem ter saído processos de 1995 e 1996. Estamos 

tendo o cuidado agora de evitar que novos fatos como esses ocorram.  

 Essas retificações são apenas publicações indevidas, nada de retificações à luz 

de documentos ou fatos novos. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Muito obrigado pelo esclarecimento, porque 

resguarda também a administração e o próprio Conselho dizermos o motivo. Podemos dizer que 

foi retificado por publicação ou por evidência. Creio que isso ajudaria. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Para a tranqüilidade dos senhores que estão 

aprovando essas resoluções de retificação, gostaria de ressaltar que estou tendo o cuidado de 
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analisar caso a caso, para não levar os Conselheiros a aprovarem coisas que posteriormente 

venham a ser questionadas por alguém. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Presidente, a respeito da Resolução nº 148, 

existe uma obra em São Paulo, chamada Obra Kolping do Brasil, que é citada 6 ou 7 vezes com o 

mesmo CGC. Quero um esclarecimento a respeito disso. Perece-me que são 6 processos. Quero 

que o senhor me informe a respeito desse pedido de manifestação do imposto de importação e 

de consumo. Como é o processo de deferimento desse pedido de manifestação a respeito da 

isenção de imposto sobre importação e consumo e por que essa instituição está citada em 6 

processos diferentes? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a palavra ao nosso 

Secretário-Executivo, para responder a questão do Vice-Presidente. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Essa entidade recebe doações de vários países e é 

preciso fazer um processo para cada deferimento junto à Receita Federal. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Um processo para cada deferimento? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Um para cada um, porque recebe mercadorias da 

Alemanha, da Itália. Para cada pedido é feito um processo separadamente, e isso vai 

acumulando. Então, publicamos o deferimento, porque tem que ir uma carta, às vezes para locais 

diferentes, para aeroportos diferentes onde chega esse material. Cada doação que ela recebe, 

precisa de documentação para a liberação do material. Se o Ranieri quiser, poderá acrescentar 

alguma coisa sobre este assunto, mas em síntese é isso. 

 

 JOSÉ RANIERI BRAGA - A informação está correta. Só gostaria de acrescentar 

que, mesmo havendo a liberação para um mesmo porto, às vezes a carta de doação firmada pelo 

consulado vem em contêiner separado. Então, nesse caso há necessidade de processos 
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diferentes. No caso da Obra Kolping, ela apresenta cerca de 150 processos por ano, com relação 

à doação. A Cáritas Brasileira tem também grande quantidade de processos. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Quando assumi a Secretaria Executiva o Dr. Gilson 

havia me alertado para a reincidência de pedidos dessa entidade. Não conhecíamos, não 

tínhamos maiores detalhes sobre ela. Para a tranqüilidade dos senhores, e para a minha também, 

ela foi uma das 50 escolhidas por aquele prêmio beneficente concedido pelo Stephan Kanitz. Se 

ele chegou a avaliar uma entidade dessas, certamente não é uma “pilantrópica”. Refiro-me ao 

Stephan Kanitz, do Prêmio para Bem Eficientes, que consta daquela revista que distribuí para 

vocês. Ela foi uma das escolhidas como uma das empresas de bom desempenho na área de 

assistência e filantropia. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Quero saber do CNAS, da Secretaria 

Executiva, se há uma avaliação básica dos motivos que levaram essas instituições ao 

indeferimento. A pergunta é parecida com a dele, mas quero ponderar que se poderia pensar em 

uma forma alternativa de novos processos de análise, com base na qualidade dos serviços 

prestados pela instituição. Há instituições que estão tendo seus processos indeferidos porque às 

vezes nem receberam a comunicação do CNAS de que estavam em diligência. Temos diversas 

comprovações disso. Sem contar que às vezes o processo está demorando tanto, que a 

instituição fica mais de 6 meses descoberta e isso tem reflexo não só na questão patronal do 

INSS. Pela legislação, a instituição que não tem o certificado de qualidade do CNAS fica a 

descoberto até com os projetos feitos pela área governamental. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço ao Secretário-Executivo, atendendo 

também a uma pergunta da Conselheira Rosângela, que dê uma informação sobre essas 

questões de indeferimento, já que existem algumas entidades que não tiveram deferidas suas 

pretensões e estariam, de acordo também com a manifestação da Conselheira Rosângela, 

aguardando o processo de deferimento. Gostaria de saber se há alguma informação a respeito de 
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entidades que não estão em condições de ter deferimento, se já houve algum estudo, como está 

essa situação. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Não publicamos todos os processos  analisados e 

indeferidos por determinação do Sr. Ministro. Ele pediu que aguardássemos para que levássemos 

a ele um relatório sobre os problemas mais comuns, para que pudesse analisar caso a caso. Por 

isso já comuniquei, em reuniões anteriores, que há 3 meses estamos publicamos apenas os 

processos de registro e aqueles que preenchem as condições do decreto para deferimento. 

Possivelmente, agora vamos começar a publicar os processos que já estão analisados. 

  

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Está até fora de hora o que vou dizer, 

porque estava conversando aqui sobre a necessidade de cada instituição também ter a 

responsabilidade de não ficar inadimplente. Temos que ter o cuidado de publicar, de ajudar ou 

acompanhar, mas a inadimplência é uma irresponsabilidade, não é um estado de direito. Na 

Educação, por exemplo, que todas as prefeituras fazem convênio para receber merenda, livros 

didáticos e dinheiro direto na escola, as prefeituras estão preocupadas o tempo inteiro em buscar 

a sua adimplência. Acho que essa é uma forma também de exigirmos que o estado de direito se 

cumpra, porque um diretor ou chefe de instituição tem que estar absolutamente correto com essa 

questão da adimplência ou não. Senti que há algumas pessoas preocupadas com o fato de 

publicarmos, de corrermos atrás. Mas há o outro lado, que é o lado da própria instituição, que tem 

que estar preocupada com a sua caracterização de ilegalidade. Não sei se haveria um modo de 

ajudarmos indiretamente, porque não podemos ficar o tempo todo dizendo vá, faça, corra e 

resolva. É uma questão que não pertence ao bojo das preocupações do Conselho. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Dora ainda está inscrita. 

Depois, peço ao Secretário-Executivo que dê algumas informação sobre o assunto. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Antes que o Conselheiro responda, gostaria de 

dar uma explicação para a Conselheira Sônia. Esses processos são de 1983, 1984. Os processos 
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de inadimplência são muito antigos e a maioria é de prefeituras e de sindicatos — de repente, 

eles receberam uma subvenção de um certo deputado no orçamento da União —, ou um 

determinado colégio recebeu bolsas de estudo, e nem sabe que recebeu — naquela época, 

existiam bolsas de estudos dadas pelo parlamentares.    A maioria até não recebeu esse dinheiro, 

nem essa comunicação. Então, está inadimplente sem saber que está inadimplente. Não tem 

conhecimento disso. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Posso responder? Não sei se 

o processo é diferente, mas ninguém compra nada se estiver inadimplente. O trabalho de uma 

instituição fica paralisado se estiver inadimplente. Então, as pessoas que estão inadimplentes 

estão com zero de trabalho. Já deveriam estar correndo atrás, se é um processo de 1983. Na 

minha ótica, ninguém fica inadimplente 12 anos. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Acontece que algumas são mantidas. A 

inadimplência está em nome da mantida e a mantenedora não fica sabendo, então isso é algo 

que atrapalha. 

 

 SÔNIA MARIA RIBEIRO MOREIRA - Você tem razão. 

 

 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Aproveitando o assunto sobre imposto de 

importação, quero apenas cientificar o Conselho sobre algo, e pedir depois que a Comissão de 

Normas faça alguma apreciação sobre a Portaria nº 262, de 15 de outubro de 1998, e a Portaria 

Normativa nº 1, de 15 de outubro de 1998, do Ministério da Educação e do Desporto. Ambas 

foram publicadas no Diário Oficial do dia 19 e regulamentam justamente os pedidos de isenção de 

impostos de importação de bens havidos no exterior por entidades educacionais. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual é a sua questão a respeito do 

assunto? 
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 DORA SILVIA CUNHA BUENO - Estou apenas informando e pedindo que a 

Comissão de Normas se manifeste a respeito disso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Será enviado o pedido à Comissão de 

Normas para análise e pronunciamento. Peço ao Dr. Marcos Maia que nos esclareça a respeito 

da questão da inadimplência, porque ele, na qualidade de Secretário-Executivo e advogado, pode 

esclarecer essa face jurídica da questão. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Dra. Sônia, em determinada época o Conselho, o 

CNAS ou o Conselho Nacional de Serviço Social, detectou que certa entidade havia recebido uma 

subvenção e não havia prestado conta. Foi publicado no Diário Oficial, dizendo que estava 

inadimplente. Algum tempo depois ela fez a prestação de conta ou devolveu o dinheiro, e isso 

ficou parado lá. Alguém analisou e chegou à conclusão de que ela prestara conta e estava quite 

em relação à subvenção recebida. Então, estamos publicando isso. Não quer dizer que ela ficou 

parada ou deixou de prestar contas. Ela prestou contas. Muitas vezes o processo fica no MARE, 

pois há uma comissão lá analisando isso com uma lentidão muito grande; e a nossa própria 

Coordenação de Financiamento, ao longo do tempo, vai analisando. Na medida em que se 

detecta que a entidade, que hoje prestou contas, havia constado na relação como inadimplente, 

publicamos sua adimplência para limpar o nome dela, porque alguém pode ter visto o nome no 

Diário Oficial e ter anotado que estava em débito com a União. E fizemos essa publicação para 

limpar o nome da entidade, após analisada a prestação de contas ou devolvido o dinheiro, que às 

vezes a entidade nem sabe que recebeu. Quando a entidade recebe uma carta do CNAS, informa 

que não recebeu aquilo, mas já que está sendo prejudicada, paga. Quando ela devolve o 

dinheiro, publicamos seu nome na relação dos adimplentes.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, vou considerar esse 

assunto suficientemente esclarecido e colocar em discussão as resoluções para aprovação, se 

houver acordo.  
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 GUILHERMINO CUNHA - Proponho referendum a todas essas decisões. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Antes da aprovação das resoluções, gostaria só de 

fazer um aparte com relação às colocações que fiz aqui, de que havíamos suspendido as 

publicações de indeferimento, porque o Ministro recomendou que tentássemos fazer uma outra 

análise desses processos, com o intuito de não prejudicar essas entidades. São entidades 

grandes e tradicionais no Conselho. Estávamos inclusive conversando com as entidades, a 

respeito de uma reanálise, pedindo mais elementos, porque às vezes os motivos expostos foram 

insuficientes. Então, não houve intuito de prejudicar ou de atrapalhar, mas de tentar ver se havia a 

possibilidade de melhor instruir esses processos. Aqueles que foram instruídos com elementos 

novos, que foram reanalisados, vamos publicar agora, tanto deferindo, como indeferindo, 

dependendo de cada caso. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, as resoluções estão em votação. 

Os que estiverem de acordo com a aprovação das resoluções, permaneçam como estão.(Pausa) 

 Estão aprovadas. 

 Vamos passar para o ponto seguinte da pauta, a nossa Reunião Ampliada de 

Belém, já com a proposta do Conselheiro José Carlos de se examinar a Carta de Belém. Com a 

palavra o Conselheiro José Carlos. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Vou passar a palavra para a Dolores, que 

fez o rascunho.  

 O rascunho ainda não está pronto. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Deveríamos fazer uma avaliação da 

reunião. Quero voltar à Carta de Belém para tratar do seguinte princípio: o CNAS precisa adotar 

uma postura atuante e não apenas ficar no compasso do jogo. O papel do CNAS é deliberar. Não 

tem só que esperar as questões que são deliberadas. Em princípio, não estamos dizendo que o 

Governo vai fazer cortes na área de Assistência Social. A Carta de Belém é no sentido de indicar 
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ao Governo, ao público que diretrizes esperamos na reforma fiscal. Defendo a Carta como foi 

aprovada. Para corrigi-la, teríamos que ter manifestado na Plenária, e dizer o porquê no momento 

da Reunião Ampliada. É importante fazer uma avaliação da reunião, dos nossos procedimentos, 

até em face dos documentos.  

 Há outro ponto. Sinto que deveríamos ter aproveitado ter traçado uma estratégia 

de marketing, ter dado uma maior publicidade ao evento, mas ainda há tempo de atuarmos 

corretivamente. Devemos chamar a imprensa, tentar dar uma entrevista ou soltar imediatamente 

alguns releases, e divulgar a todo custo essa Carta no jornal. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vou passar a palavra à Conselheira 

Fátima, que também está inscrita. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Essa Carta foi proposta em dois grupos 

de trabalho. Então, é resultado das discussões existentes não só no CNAS, mas com 

representantes de conselhos estaduais, municipais, técnicos governamentais, trabalhadores da 

área, várias participantes. A Carta foi aprovada por aclamação e revê-la é uma dificuldade. 

 Vamos ao que é a Carta. Foi dito que não haveria cortes na Assistência Social. 

Não vi isso escrito em canto algum. Não ouvi o Pedro Malan dizer, quando anunciou a proposta. 

Não ouvi o Presidente da República dizer claramente que a Assistência Social não seria 

prejudicada. Inclusive se destaca que, havendo desemprego, havendo recessão, provavelmente a 

área da Assistência Social precisaria até de mais recursos. 

 Quanto mais leio, mais acho que a Carta está muito ampla, muito acessível. Em 

nenhum momento, contém palavras de repúdio ou é contra algo. Apenas mostra uma 

preocupação, tomando uma posição de prevenção. Falamos muito em prevenção, mas quando 

temos que fazê-la ficamos assustados.  

 Estamos querendo prevenir, ao se refazerem as contas, pois o ajuste fiscal 

ainda está em discussão. Hoje em todas as manchetes se dizia que o Governo está reavaliando 

várias das decisões tomadas, que está ouvindo vários setores etc. Por que nós, enquanto 

população, enquanto pessoas ligadas a uma determinada área, não fazemos isso? O que está 
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dito na Carta? Que queremos assegurar a permanência do orçamento da Seguridade Social, da 

Assistência Social enquanto política pública, pois ela só é política pública se estiver ligada à 

Seguridade Social. Ou seja, estamos apenas reafirmando questões que estão na Constituição, e 

em nenhum momento estamos entrando em colisão com o Governo.  

 Nossas entidades e principalmente as pessoas da sociedade civil podem ter 

outros argumentos, em outros fóruns de discussão, mas as discussões levantadas neste fórum 

foram feitas apenas do ponto de vista da ligação com a Assistência Social e das preocupações 

com o que poderia acontecer se houvesse cortes. Historicamente tem havido, mesmo sem 

problemas de reforma fiscal. É uma prevenção nossa. Como cidadãos brasileiros, como membros 

do Conselho Nacional de Assistência Social, fizemos uma reunião no dia seguinte ao anúncio das 

medidas e não poderíamos deixar de nos posicionar. É uma questão de utilizarmos a democracia. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, vamos avaliar a Reunião Ampliada ou 

somente a Carta de Belém? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Essa questão foi muito bem colocada pelo 

Conselheiro, mesmo porque a Carta ainda está sendo  trabalhada para haver um texto dentro do 

espírito ali definido, que possa interpretar exatamente o que se colocou no documento de forma 

meio telegráfica.  

Temos na pauta a avaliação da reunião, não só da Carta. Então, poderíamos 

falar sobre a Carta, depois de fazer alguns comentários. Para isso, cada um dos Conselheiros 

deveria até se pronunciar. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Tenho um encaminhamento. Já que 

estamos pretendendo que a Carta seja divulgada, que seja discutida como primeiro ponto da 

avaliação da reunião. Parece-me que houve consenso em relação a isso, mas não foi posto em 

votação. Como a redação da Carta não está terminada, mudou a regra do jogo. As pessoas que 

falaram sobre a Carta de Belém, eu e a Dolores, não querem dizer que não seja feita uma 

avaliação da reunião como um todo. Seguimos apenas a regra do jogo aqui estabelecida. 
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 GUILHERMINO CUNHA - A minha pergunta procede, pois vamos nesse instante 

definir algo. A Carta foi aprovada por aclamação, não sou contrário a ela, mas sou favorável a 

que, como CNAS, cumpramos a missão que nos foi cometida de rever seus termos, ver a 

maneira como a Carta será apresentada.  

 Normalmente para se rever um texto é preciso ter o texto na frente dos olhos. 

Por isso pedi a Carta e esperei que fosse digitada. Houve até a sugestão de que se invertesse a 

pauta e ala passasse a ser o primeiro item.  Entretanto, ela precisa ser digitada, o que poderá ser 

feito em minutos, para termos o texto da Carta e então discuti-lo.  

 Além disso, se for possível, alguém já poderia ir para o telefone e convocar a 

imprensa. Já estamos no encerramento, estamos em uma hora séria, grave em termos de 

governo e de sociedade civil, em termos de Brasil. Então, é hora de chamar a imprensa para um 

encontro, ocasião em que vamos entregar esse documento. Talvez até haja a possibilidade de o 

Presidente do CNAS ser entrevistado, bem como alguns membros do Conselho. Ou seja, se 

queremos ver a repercussão da nossa reunião, teria que ser assim.  

 Para discutir um texto, precisaria ter o texto na mão. O que a Plenária fez foi 

cometer a nós essa missão.  

Meu encaminhamento agora, em substituição ao da Fátima, é que façamos a 

avaliação da Reunião Ampliada como um todo, enquanto pedimos à Dolores que acelere, por 

gentileza, a revisão do texto sem primorismo. Alguém vai para o computador e digita. Se houver 

qualquer dificuldade, creio que a universidade tem como colocar esse texto na tela, em um 

datashow e corrigiríamos olhando a tela. Mas se der um print e cada um tiver o texto na frente, 

tanto melhor. 

 A minha propositura e encaminhamento é que façamos a avaliação da Reunião 

Ampliada, enquanto se ultima a Carta de Belém. Tão logo esteja pronta, passamos aos termos da 

Carta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima já retirou sua 

proposta. Se todos estiverem de acordo, vou pedir à nossa assessoria que providencie a 
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digitação do texto, para que todos tomem conhecimento do seu conteúdo. Nesse meio tempo, 

vamos ouvir os demais Conselheiros a respeito da proposta do Conselheiro Guilhermino, para 

então fazermos essa avaliação. 

 Está inscrita a Conselheira Albamaria. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Eu me inscrevo para fazer a avaliação também, tão 

logo seja aceito esse encaminhamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Em primeiro lugar temos a nova 

Conselheira, Dra. Albamaria, que está aqui pela primeira vez representando a Secretaria de 

Assistência Social. Dou as nossas boas-vindas à nova Conselheira. Tenho o prazer de passar a 

palavra para ela. 

 

 ALBAMARIA PAULINO DE CAMPOS ABIGALIL - Obrigada, Presidente. Estou 

aqui como Conselheira, representando a SAS.  

 Gostaria de adotar o encaminhamento colocado pelo Reverendo Guilhermino no 

sentido de que possamos fazer uma avaliação bastante madura do que representa a Reunião 

Ampliada do CNAS no campo da assistência social.  

 Tenho participado constantemente de todas as reuniões realizadas no país, 

porque é uma área que estudo e em que trabalho há muitos anos. Pela primeira vez sinto que 

realmente pudemos participar de um processo bastante maduro no campo da assistência social, 

um processo que foi crítico sem ser agressivo.  

 Entendo que Presidente e o Vice-Presidente, Dr. Gilson e o Dr. José Carlos, 

conseguiram ampla articulação com o FONSEAS, com o FONGEMAS, com os órgãos 

governamentais e os Conselheiros. Estamos com uma posição bastante madura. O mais 

importante é que hoje temos o documento, que pode não ser o melhor, mas foi um esforço da 

sociedade brasileira que estuda a área, que pratica a área e trabalha na área. O documento vem 

traduzindo o que estamos discutindo nos 27 Estados da Federação, e estamos respeitando as 

diversidades regionais, as especificidades das desigualdades sociais no Brasil. 
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 Entendo que esta Carta é fundamental. A equipe econômica tem a chance de 

expor vários planos econômicos para a sociedade brasileira, várias formas de reforma tributária, 

de reforma fiscal. Mas nós, brasileiros, muitas vezes somos vítimas, porque não podemos ingerir 

nesses procedimentos econômicos. E por que a área social hoje não pode apresentar uma 

política de assistência não-agressiva, uma vez que tem legitimidade, pois é fruto de duas 

conferências nacionais, onde reunimos representantes, trabalhadores, cidadãos, o público e os 

trabalhadores da assistência?     

 Entendo que essa Carta tem que sair, que a estratégia tem que ser mais ampla 

também. Penso que o Dr. Gilson pode encaminhar a conclusão dessa conferência ao nosso 

Ministro, que possamos passar um fax à Presidência da República, no sentido de contribuir para o 

momento crítico que o nosso país está vivendo hoje. A assistência social tem uma proposta de 

inclusão social para o nosso país. Pode não ser a melhor, mas ela se coloca em pauta.  

 A nossa proposta é muito mais séria. Ela se reporta a uma proposta de 

seguridade social para a população brasileira. Nenhum modelo de desenvolvimento econômico 

proposto pela área econômica terá viabilidade em relação ao desenvolvimento sustentado, se a 

política de assistência social não tiver a sua parcela de contribuição. A assistência social não é a 

única responsável — há a educação e a saúde —, mas a política de assistência social tem uma 

grande parcela de contribuição a dar.  Estou dizendo isso com muita liberdade, 

porque estamos tendo a chance de apresentar um trabalho de forma bastante profissional, não-

agressivo, em forma de propositura para a sociedade brasileira. 

 Tenho certeza de que também essa é a proposta da SAS. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Gostaria de acrescentar dois pontos. No 

pronunciamento que o Ministro Malan fez, citou nominalmente a área da Assistência Social e 

disse que evitaria, no limite, qualquer corte nesse segmento. Ele disse isso.  

 Há outro ponto para uma reflexão do grupo. Quem trabalha para o Governo 

nesse momento sabe o que está representando o ajuste fiscal. Então, quando o Ministério da 

Fazenda manda um representante a esta Reunião Ampliada, é uma sinalização da importância 
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que está sendo dada a esse contexto por parte de um segmento significativo da equipe 

econômica. Não é uma questão personalista, mas de ênfase, que é a verdade. 

 Essa questão de as políticas econômicas andarem paralelas às sociais já vem 

sendo uma realidade. Minha participação aqui, representando o ministério, em um momento de 

cortes, quando no Ministério da Fazenda, para qualquer viagem, para qualquer deslocamento 

quase que necessita da autorização do Ministro — é autorizado pelo Secretário-Executivo, com 

um rigor absoluto —, é um dado significativo da postura do Governo Federal no que se refere 

especificamente à importância que a equipe econômica está dando a essa questão. É um 

avanço, que representa também uma conquista do grupo. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Irmã Rita está com a palavra. 

 

 MARIA DA GLÓRIA F. COELHO - Gostaria de ceder a palavra ao Conselheiro 

José Carlos. Depois eu falo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Pela ordem, está inscrito o Conselheiro 

Guilhermino, depois será o José Carlos. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Presidente, entendo que devemos falar francamente 

na avaliação. Vou me permitir falar um pouco francamente. 

 Entendo que a ausência de Sua Excelência o Ministro da Previdência Social 

trouxe um esvaziamento de importância para a nossa Reunião Ampliada. Em função de sua 

ausência, também tivemos a ausência do governador, do prefeito etc. Trouxe um esvaziamento 

até em termos de repercussão política. Entendo que o momento é sério, mas quero nesse sentido 

responsabilizar a ausência do senhor Ministro pelo esvaziamento. 

 Gostaria também de dizer que, quando participamos dessa Reunião Ampliada, 

entendo que... 

 

 (Gravação interrompida.)  



 

 24 de 71 

 

 GUILHERMINO CUNHA - ...coloca todos mais ou menos direcionados. Esse 

formato foi muito inteligente. Quero dar os parabéns aos organizadores e quero dizer que tivemos 

algumas colocações muito significativas, não apenas mostrando o entrosamento da SAS com o 

CNAS, como também a visão e o alinhamento que pudemos perceber desta proposta nova, que é 

a Norma Operacional Básica da Assistência Social, a NOB 3.  

 No pouco que pude conversar com vários representantes estaduais e municipais 

dos diferentes segmentos, senti uma ponta de frustração por parte dos participantes, por não 

poderem discutir essas normas. Cheguei mesmo a sugerir que publicássemos e disséssemos 

para todos que analisassem o documento e mandassem suas sugestões. O Brasil aprendeu a 

trabalhar de cima para baixo, e nesse aspecto, quando trabalhamos assim, sofremos um prejuízo 

muito grande, porque até as decisões da cúpula chegarem à base, já estão precisando ser 

mudadas de novo aqui em cima. Senti que houve uma frustração nesse sentido. 

 Também gostaria de sugerir que, no futuro, aproveitássemos a riqueza de uma 

Reunião Ampliada para ouvir mais e falar menos. É sério dizer isso, mas estou sendo bem 

cândido na minha avaliação. Devemos reunir as áreas de interesses afins, porque só assim 

vamos conseguir ouvir bem as bases. Já imaginaram que riqueza se tivéssemos aqui todos os 

representantes, os agentes do âmbito municipal levantando as suas dificuldades, as suas 

indagações?!  Vocês já imaginaram a riqueza de todos os presidentes de conselhos estaduais 

aqui, apresentando suas indagações e mostrando como podem agir até interagir melhor com o 

âmbito federal? 

 Na verdade, em termos de avaliação, gostaria que a palavra parceria fosse mais 

entendida por todos. Às vezes se pensa em parceria como uma santa cumplicidade entre o 

âmbito federal repassando para os conselhos estaduais, e repassando as responsabilidades da 

execução das políticas de ação social para a ponta, ou seja, para os municípios. Mas é preciso 

analisar esse aspecto de parceria, incluindo, de forma clara e definitiva, a sociedade civil. A 

impressão que dá é que a sociedade civil entra como uma rede complementar. Entretanto, é 

preciso reconhecer que em alguns lugares é a única assistência que existe, que realmente está 

funcionando. Deveríamos resgatar a palavra parceria e termos recursos disponíveis para quem 
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efetivamente está realizando a assistência social lá na ponta, para que eles pudessem apresentar 

o seu projeto, a sua análise de custos e benefícios do investimento na ação social, mostrar a 

qualidade do serviço, e os recursos seriam viabilizados de acordo com os projetos. Assim, a 

sociedade civil poderia investir nesse resgate da dívida social.  

 Quem é Governo não sabe raciocinar como sociedade civil e  vice-versa. A 

impressão que dá é que a sociedade civil sempre vê o Governo com o sentido paternalista de 

liberador de recursos. E o mais rápido possível dá um jeito de apresentar os relatórios para liberar 

mais recursos. Isso é um ciclo vicioso. Vamos resgatar o conceito da palavra parceria e 

maximizar os recursos viabilizados no orçamento da União. Temos condições de realizar bem 

mais. Para isso uma Reunião Ampliada realmente mostrou ser um fórum bem apropriado. 

 Gostaria de fazer uma constatação. Tivemos uma boa representatividade, em se 

tratando de Brasil, mas o índice de participação do povo do Pará, de Belém — pelo menos na 

minha estimativa — chegou a quase 60% dos presentes. Então, seria interessante que na 

próxima Reunião Ampliada estivéssemos velando não para ter corpos energizados presentes, 

mas realmente pessoas representativas.  

 Naturalmente algumas dessas observações são feitas para ajudar a próxima 

Reunião Ampliada. Não estamos fazendo uma avaliação aqui só para louvação. Queremos 

reconhecer o trabalho muito bem feito, queremos reconhecer a organização, reconhecer o 

trabalho que a Secretaria do Trabalho e da Promoção Social fizeram, assim como o conselho 

estadual e esta universidade. Foi apoio notável, que merece não somente o nosso elogio, mas 

também os nossos cumprimentos. 

 Sou uma pessoa que crê muito em buscar as melhores soluções. As melhores 

soluções estão em uma liderança aberta, co-participativa, e co-responsável. Esse é o sentido que 

daria à palavra parceria.  

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Permita-me discordar um pouco, 

Reverendo, em algumas questões. A primeira delas, em uma avaliação sobre o conteúdo do que 

foi colocado nesses dois dias aqui, pela primeira vez o CNAS vem com dois documentos 

absolutamente significativos e exeqüíveis. São documentos que nivelam os conselhos estaduais, 



 

 26 de 71 

os municipais, os fóruns estaduais, municipais e de trabalhadores, com pelo menos um 

determinado nível de linguagem inicial, que não tínhamos. Antes, chegávamos a esses fóruns e 

as pessoas apresentavam determinados dados que tiravam da cabeça, que eram simples 

invenções, não tinham nenhuma repercussão sobre os dados oficiais e sobre a política. Em 

relação a conteúdo, foi um avanço bastante louvável e bastante eficaz. Devemos parabenizar a 

SAS por estar trazendo esses dois documentos. 

 Quanto à participação, no que diz respeito ao grupo que eu estava 

coordenando, havia mais ou menos 80 ou 90 pessoas. Todas levantaram para se identificar, pois 

fazia parte da dinâmica, e todas elas estavam na área de assistência social em funções muito 

importantes. Eram presidentes de conselhos estaduais, municipais ou gestores municipais. No 

meu grupo, pelo menos — que devia ser de 90 pessoas —, não havia nenhuma pessoa que não 

tivesse uma função muito expressiva na assistência social.  

 Tive a oportunidade de ver que todos os Estados estavam ali representados no 

grupo em que eu estava. 

 A questão da forma como apresentamos é complicada. Como em um primeiro 

momento temos que fazer uma avaliação crítica do seminário, no final estamos aqui sem  

documentos de avaliação. Acho que isso deveria ter sido criados documentos de avaliação, para  

nos orientar em uma avaliação mais segura, mais profissional do que foi realizado aqui, e verificar 

os resultados. 

 Independentemente dessa questão, uma das falas que tive oportunidade de 

fazer, e volto a insistir, é sobre a questão da advocacia política para a área de assistência social. 

Temos que ter uma posição muito afirmativa com relação à Política Nacional de Assistência 

Social. Primeiro porque ela está aí, está se delineando, está com um documento. Possivelmente 

vamos aprovar esse documento, vamos ter uma política nacional e a partir dela vamos ter um 

segundo nível de advocacia.  

 Nesse  caso, Eurídice, como você está aqui representando o Ministério da 

Fazenda, você poderia ser uma das nossas porta-vozes e levar esse documento ao senhor 

Ministro, dizendo que se trata de documento que obteve o consenso de todos os conselhos 

estaduais presentes e dos fóruns de assistência.  
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 No meu entendimento, a Carta de Belém é extremamente afirmativa. Acho que é 

para construir, sim.  

 Quanto à afirmação feita pelo Gilson de que o Cid tinha informações de que 

uma parte do aumento do COFINS seria repassado, se isso for verdade, será uma beleza. Só de 

COFINS, 1% de aumento para as empresas significam 9 bilhões de reais para o Governo por 

ano. Vamos ver que parcela disso vem para a assistência social.  

 Também vi a entrevista do Ministro Malan, e ele disse claramente: vamos 

procurar não realizar cortes, nos limites, nas áreas de Saúde, Educação e da política de 

Assistência Social. Já está na hora de crescermos como política. A Educação tem uma política, 

um lobby organizado, tem uma advocacia própria.  

Acho que o senhor, Reverendo, que está participando conosco deste trabalho e 

tem uma grande bancada, a dos movimentos evangélicos, bem representativa, extremamente 

importante no Congresso Nacional, poderia se associar aos movimentos que lutam por esta 

causa, como as Santa Casas, a FEBIEx, que tem o seu lobby, e o movimento das APAEs, para 

juntos fazermos esse lobby. Estou falando lobby no bom sentido, como advocacia política. Então, 

temos que começar a ficar adultos, maduros e nos mostrar mais. 

 Concordo que estamos com uma política de relações públicas ainda muito 

incipiente, aliás, inexistente. Um fórum dessa natureza, com essa importância poderia ter tido 

uma cobertura maior. Faço meu mea-culpa, sou Vice-Presidente, deveria ter interferido e dito: 

antes de tudo deveremos chegar lá e nos relacionarmos com a imprensa local e divulgar em 

âmbito nacional o evento pela imprensa. Estou fazendo o mea-culpa. Mas como grupo, este 

Conselho tem a obrigação de fazer essa advocacia não só administrativamente, no âmbito do 

Governo Federal, como uma advocacia política e de relações públicas. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA DA PAZ - Não vou repetir alguns pontos. 

Quero dar os parabéns à equipe do CNAS e à Comissão de Política que organizou a Reunião 

Ampliada. Ela me pareceu extremamente produtiva. Acho que conseguimos avançar em vários 

aspectos do conteúdo em pauta no CNAS.  
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 Parece que houve muita informação na pauta. Houve a discussão do 

financiamento, da Política, da NOB, e da capacitação. Eram quatro assuntos bastante densos. Foi 

dado um tempo maior para  o tema financiamento. Na parte da tarde, a discussão da Política, da 

NOB e da capacitação de Conselheiros ficou mais como informes. Depois dos três informes, 

houve a manifestação do Plenário e não conseguimos aprofundar os três assuntos. A 

preocupação ficou mais voltada para a NOB. Não conseguimos fazer uma discussão do 

documento da Política, nem mesmo sobre a capacitação dos Conselheiros.  

 Os grupos conseguiram avançar um pouco mais. De qualquer forma, a reunião 

foi riquíssima, até porque não tivemos condições de fazer uma reunião no primeiro semestre. De 

fato, duas reuniões dividiriam um pouco a intensidade do conteúdo, mas esta foi extremamente 

produtiva. 

 Agora devemos tentar avançar um pouco para saber como nós, do CNAS, 

vamos encaminhar as propostas que saíram dos grupos. Em uma próxima reunião, poderemos 

pegar as sínteses e retomar as propostas que saíram dos grupos de Política, de Normas e de 

Financiamento. Temos que voltar a discutir o documento de Política, que a SAS ainda vai 

complementar, pelo que entendi. Eles ainda estão na fase final. Não sei se para a próxima 

reunião do CNAS terão condições de trazer a última versão, inclusive com as metas.  

 Ainda temos que aprovar a NOB. Não sei se a SAS vai fazer alguma alteração 

na NOB este ano, ou se o documento já é considerado a versão final. Podemos colocar em pauta 

a aprovação desse documento, que é fundamental aprovarmos ainda este ano. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse pronunciamento da Conselheira 

Rosângela já poderia ser uma sugestão de pauta para a nossa próxima reunião. Depois podemos 

discutir em que data faríamos essa discussão, se seria no próprio dia marcado para a reunião ou 

se haveria outra posição a respeito. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Faço uma avaliação extremamente positiva da Reunião 

Ampliada que realizamos. Até como participante da organização, tenho algumas críticas, mas faz 

parte do processo. 
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 Concordo com a Conselheira Rosângela, que havia tantos assuntos que em 

algum momento ficou parecendo uma colcha de retalhos, mas era a necessidade de o CNAS 

passar a informação às pessoas que ali estavam.  

 Discordo da manifestação do Conselheiro Guilhermino, pois lá estavam todos os 

interessados na assistência social do Brasil: do estudante de serviço social ao estudante de 

pedagogia que faz assistência social.  

 Lembro também que escolhemos Belém por sugestão da Conselheira Fátima e 

por solicitação do Estado do Pará, exatamente porque aqui havia uma população da assistência 

social adormecida, e o CNAS também tem a obrigação de atingir o País como um todo. 

 Hoje, pela manhã, uma gestora do Pará me disse o seguinte: no Sul há um 

refrigerante que se chama “Garoto”; quando ele chega no sul do Pará, já está de muleta. Não 

podemos mais aceitar isso neste País, que tem a Internet, que tem tantos mecanismos de 

comunicação. Efetivamente foi providencial a participação maciça dos trabalhadores da área de 

assistência social do Estado do Pará, para que eles entrassem no processo.  

 O mais gratificante foi exatamente ver um gestor, que anda 2 horas de avião, 

depois pega um barco voadeira - como eles chamam - e anda mais 5 horas para vir discutir a 

assistência social em Belém. É muito diferente de nós, que pegamos um jato da TAM, saímos da 

nossa cidade e vimos para uma capital, para discutir a assistência social. Se há alguém que 

temos que honrar são esses trabalhadores de assistência social do Estado do Pará, que 

puderam, talvez pela primeira vez, ter a oportunidade de participar de uma discussão tão 

importante neste País, e se integrar na política de assistência social — e todos dizemos que o 

maior marco deveria ser a divulgação da Lei Orgânica da Assistência Social.  

 Acompanhei as Reuniões Ampliadas desde a primeira realizada pelo CNAS. As 

reuniões ampliadas exalavam guerra. Percebemos, desde a reunião do Rio de Janeiro, que um 

lado do Plenário ficava com determinadas pessoas; o outro lado, com outras pessoas. A Reunião 

Ampliada de Belém demonstrou a maturidade da assistência social no Brasil, demonstrou um 

positivismo, todas as pessoas querendo construir, sabendo que estamos em crise, que estamos 

em uma situação extremamente preocupante, mas todos  querendo construir. 
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 O terceiro aspecto muito positivo foi que discutimos algo concreto. Não ficamos 

discutindo ideologias, nem opiniões. Havia dois documentos em mãos para serem discutidos, 

documentos profundamente desejados por toda a população brasileira, por todos os 5.506 

municípios brasileiros, pelos Estados e pelos trabalhadores na área de assistência social.  

 Concordo com a Alba: pode não ser o melhor documento, mas precisávamos ter 

um documento. É melhor pecar por termos algum erro, do que pela omissão, pela falta de 

coragem de fazer uma Política e uma NOB. 

 Este foi o marco mais importante dessa reunião: tivemos um documento 

concreto da Secretaria de Assistência Social.  

 Preocupo-me, Sr. Presidente, pois a SAS fez a sua parte, em um trabalho de 3 

meses, como foi citado pelo Dr. Cândido e por todos que falaram em nome da SAS. O País inteiro 

vai cobrar agora do CNAS o tempo para aprovar essa Política. Então, temos que andar muito 

rápido, com consciência, consultando as nossas bases no sentido de colhermos algumas 

sugestões para questões críticas, com que eventualmente podemos não concordar. Mas muito 

rapidamente temos que devolver à sociedade o parecer do CNAS. Essa reunião não foi, 

efetivamente, para discutir a Política e a NOB, porque ninguém discute um documento recém-

recebido. 

 Nesta Reunião Ampliada, o órgão gestor da Assistência Social e o Conselho 

Nacional deram uma satisfação à sociedade: estão trabalhando na busca da assistência social 

que queremos. É essa a avaliação que faço da Reunião Ampliada. 

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Depois do que a Tânia e a 

Rosângela falaram, resta-me muito pouco a dizer. Só gostaria de falar sobre a maturidade da 

reunião, como Presidente de um conselho municipal, sentindo-me até representante desses 

conselhos municipais, que não são gestores, tampouco membros de Estado.  

 Já é a quinta reunião de que participo. Participei da reunião de Belo Horizonte, 

de Recife e de Brasília. Se não me engano, houve cinco, contando com a do Rio de Janeiro, que 

não participei. Realmente, a maturidade observada nessa reunião foi muito grande. As pessoas 

estavam sabendo mais ou menos o que estava acontecendo, deixaram de lado questões 
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ideológicas, questões conceituais que não eram relevantes naquele processo, e passaram a 

discutir documentos, propostas e idéias.  

 É lógico que, o que acabei de colocar sobre os conselhos estaduais e estaduais, 

ainda é muito novo, porque havia 3.015 conselhos. Devemos ter 4 mil conselhos criados, em 5 mil 

e tantos municípios. Portanto, isso ainda é muito novo para muitos deles.  

 No grupo de capacitação, vimos até dificuldades em formular o que estavam 

fazendo. Há aquelas guerras internas, questões domésticas com os gestores, com os prefeitos 

etc. Mas eles já estão começando a falar, então, já existe aquela catarse necessária para a 

mudança. Esse foi o detalhe. 

 Aqui, digo claramente, tenho de dar um depoimento muito aberto. Lembro-me 

de que quando vinha para outras reuniões, saía muito, ficava lá fora, e assim procedia não 

porque não achasse a reunião interessante —  além disso, a bancada da Bahia era muito grande, 

vinham 15 a 20 pessoas, aliás nem vieram nesta reunião - mas pelo desestímulo, muitas pessoas 

dizendo que não agüentavam mais. Ficavam do lado de fora  a conversar e se ganhava mais na 

troca de cartões, ou seja, na troca de informação.  

 O que me deixou espantado foi a presença do pessoal mesmo no final da 

reunião. Dizia: ainda tem gente. Mas as reuniões ampliadas anteriores terminavam com um grupo 

muito reduzido nas primeira filas, mas mesmo assim havia alguém que tinha interesse em debater 

alguma coisa ou de fazer um encaminhamento — é preciso frisar isso. 

 Como a Tânia disse, o papel mais importante desta reunião foi o da construção. 

Acho que foi a primeira reunião com um passo de construção do CNAS, da SAS.  

 Por acaso, fui escolhido para ser o Presidente da última Mesa, a que apresentou 

a conclusão dos trabalhos dos grupos, e tive que fazer a síntese na hora. Naquele momento, 

senti que estavam cobrando exatamente o papel do CNAS. Eles colocaram subliminarmente o 

papel do CNAS. Diziam que queriam autonomia ou que queriam dar responsabilidade. Então, 

nesta reunião eles nos cobraram no seguinte sentido: “sabemos que existe a LOAS, já está tudo 

muito bom, existem ajustes. Mas queremos saber o que vocês estão se propondo a fazer”. Essa 

foi a mensagem transmitida. Por isso vou passá-la ao Presidente e fazer um apelo no sentido de 
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que na próxima Reunião Ampliada não recebamos a cobrança pelo que não fizemos, mas sim o 

reconhecimento por um bom trabalho e pelo que conseguimos evoluir a partir desta reunião. 

 Tenho só essa preocupação, para não cair em descrédito. Se não agirmos 

assim, vamos  dar um passo atrás do que já andamos nesta reunião, a quinta de que participei. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há mais três pessoas inscritas: a 

Conselheira Fátima, o Conselheiro Emerson e o Conselheiro Guilhermino.  

 

 MARIA DE FÁTIMA DE A. FERREIRA - Conselheiro Guilhermino e os demais 

aqui, quero entrar em uma questão que ainda não foi exposta ou foi, e ficou um pouco nebulosa. 

Às vezes, não podemos ser tão rigorosos com a história. 

 Quero resgatar alguns assuntos. Pelas minhas contas — não posso garantir —, 

esta deve ter sido a décima Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social. 

Lembramos muito das reuniões feitas fora de Brasília, mas muitas lá foram feitas. Então, houve 

aproximadamente dez reuniões ampliadas. 

 As reuniões ampliadas foram provocadas pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social como uma abertura, uma forma de o Conselho Nacional de Assistência Social estar 

passando informações. 

 Não quero ser chata, mas estou falando sobre alguns assuntos que não foram 

expostos aqui. Houve críticas, e sinto que estou falando não só no meu nome, mas em nome de 

Conselheiros mais antigos, que já se afastaram, mas deixaram contribuições importantes. E se 

não fossem esses Conselheiros, talvez não tivéssemos chegado à Reunião Ampliada de Belém. 

 O Conselho Nacional de Assistência Social, se não me engano, depois de 

menos de um ano de funcionamento propôs essas reuniões ampliadas. Na época, foi uma 

proposta avançada e nenhum outro conselho nacional a havia feito. Depois disso, já houve 

algumas tentativas de conselhos estaduais, de conselhos de outras categorias. Mas foi o 

Conselho Nacional de Assistência Social quem primeiro inovou com as reuniões ampliadas. Isso 

não pode ser esquecido, não pode ser negado, faz parte da história.  
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 Acho que realmente evoluímos muito. Havia problemas, havia contradições — 

às vezes procuramos mesmo que haja mais contradições que coisas que nos unam. 

 Hoje me uni ao Conselheiro Guilhermino, por isso falei seu nome no começo. De 

repente, parecia que estávamos em posições completamente antagônicas e não era isso. Nós 

dois queríamos que saísse uma carta, apenas nossas preocupações podiam ser diferentes. Foi 

no meu grupo que saiu esta proposta. E estive muito alerta para poder garantir que nessas 

reuniões ampliadas o CNAS não fique só chamando os outros para ouvir, depois esquece tudo o 

que foi dito pelos nossos pares, como o Reverendo mesmo disse, pois são eles os que vão levar 

a informação para as pontas. 

 Acho que temos que procurar mais aquilo que nos une. Neste momento, nos 

une o que a Carta está representando: preocupações. Hoje não há um brasileiro que não esteja 

preocupado com a situação que o Brasil está vivendo, desde o mais pobre ao mais rico, desde o 

Presidente da República ao gari que está limpando a rua. Portanto, esta também não poderia 

deixar de ser uma preocupação do Conselho Nacional de Assistência Social, senão estaríamos 

nos ausentando de uma discussão extremamente importante para o País. Insisto: democracia é 

saber conviver com as diferenças. A democracia não é um negócio fácil, é difícil, é um 

aprendizado. 

 O que vou dizer já foi dito, mas quero reafirmar que houve um grande avanço. E 

temos que consolidar esse avanço. Mas consolidar esse avanço não significa nos pressionar para 

aprovar a NOB e a Política. É preciso que ampliemos a discussão, não só na Reunião Ampliada, 

mas até nas nossas próprias entidades, nos nossos Estados, já que grandes bancadas não 

puderam vir para cá.  Entretanto,  de forma alguma a aprovação desses dois documentos pode 

passar de dezembro de 1998. Quem sabe até existe uma maneira de aprovar um, depois o outro, 

de forma consciente, mas que todos estejam realmente sabendo que talvez não vamos aprovar a 

décima maravilha do mundo, mas aprovar o que é possível. 

 Sem querer pressão muito grande sobre nós por causa do tempo, sabemos que 

o tempo urge, que a aprovação deve ser imediata, mesmo porque temos que resgatar uma 

debilidade histórica do órgão gestor e do Conselho Nacional de Assistência Social, de ter uma 

Política e uma Norma Operacional Básica. Essas questões são extremamente importantes.  
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 A Reunião Ampliada de Belém já representa esses avanços que conquistamos 

passo a passo. Chegamos em Belém depois de algum tempo sem Reunião Ampliada, com o 

pessoal desejoso e ansioso por informações e discussões, por ampliar horizontes. Queriam saber 

onde estava o novo CNAS. Perguntavam qual era a cara dele. Eu sempre dizia isso, quando 

defendia a Reunião Ampliada — não sei se vocês se lembram — e ficou demonstrado claramente 

que era verdade. 

 Concordo também que pode ter havido grande número de pessoas de Belém, 

mas eram pessoas interessadas, e o Brasil estava todo representado lá. Mesmo que tenha havia 

pouca gente, que as bancadas não fossem enormes, a divulgação também dependeu de nós. Por 

exemplo, lá no Paraná fui para o Conselho, fui para o Fórum, até mandei recados para o 

Conselho Regional de Assistência Social — por não ter podido ir à reunião —escolher 

representantes para vir para a Reunião Ampliada. Acho que todos fizemos isso, com certeza. 

 A Tânia já disse que fez uma grande mobilização e trouxe muitas pessoas do 

FONGEMAS para cá. O FONSEAS não pôde vir todo, mas vieram importantes representantes. A 

SAS trouxe sua diretoria. 

 Concordo que era uma ocasião importante para o Ministro comparecer. Bastaria 

vir aqui dar o seu recado e voltar. Isso traria o Almir Gabriel, que teve um peso importante na 

discussão da Seguridade Social e depois na Assistência Social. O governador do Estado não é 

qualquer um. Lembro-me das inúmeras vezes  em que fomos ao Congresso falar com ele, porque 

ele era o dono da bola da Seguridade. Era um homem procurado por nós, e estava aqui pertinho. 

Talvez estivesse cansado também, mas não iria doer muito ficar 10 minutos aqui. 

 Outro assunto levantado foi a ausência da imprensa.  Isso poderemos superar. 

 A SAS está de parabéns, o CNAS está de parabéns, as nossas entidades estão 

de parabéns, porque trouxeram seus representantes para aqui participar. Muito me orgulha 

representar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT. Acho 

que todos que representamos entidades nos sentimos orgulhosos.  

 Estamos todos de parabéns, apesar de que ainda temos muito  que avançar. O 

tempo para discutir foi pouco, mesmo para a questão do financiamento, a mais privilegiada. Mas 
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esse momento era o “X” da história. Se não houver financiamento, não adianta haver política, não 

adianta haver programa, nem haver nada. 

 As outras questões foram dadas como informes, mas se completavam, porque 

sem a capacitação não existe a política, nem NOB. 

 Temos que avançar mais nas próximas reuniões ampliadas, mas sem dúvida 

nenhuma temos que dar os parabéns à Executiva da reunião, à Presidência, à Secretaria 

Executiva do CNAS. Quero fazer um destaque ao trabalho dos combativos companheiros do 

Conselho Nacional de Assistência Social, que trabalharam diuturnamente, não mediram esforços.  

Parabenizo também a Comissão de Política, a de Financiamento, bem como os demais 

companheiros, a Vera e todos os que fizeram este grande trabalho para realizar uma Reunião 

Ampliada positiva. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Após ouvirmos a Conselheira Fátima, 

quero dizer que temos finalmente mais quatro pessoas inscritas. Pediria que utilizassem o tempo 

com a devida brevidade, para que possamos dar prosseguimento à nossa reunião.  

 O Conselheiro Emerson está com a palavra. 

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Muito pouco tenho a acrescentar após a 

manifestação dos Conselheiros que me antecederam. Mas quero dizer que a Reunião Ampliada 

de Belém foi uma experiência extremamente enriquecedora. 

 Quero dizer que concordo totalmente com o que disse o Conselheiro José 

Carlos: devemos não apenas aprovar a divulgação dessa Carta de Belém, mas sobretudo 

devemos todos nós — e eu farei isso, como Presidente da União do Prefeitos da Bahia — fazer 

um lobby para defender que não haja corte nos recursos destinados à Assistência Social. Isso é 

extremamente válido. 

 Nesse programa de ajuste fiscal, que o Governo acaba de lançar, estava 

previsto um aumento de 20 para 40% da retenção dos recursos do FEF. Houve uma mobilização 

dos governadores, dos prefeitos e dos deputados, e o senhor Presidente da República já retirou 

de pauta o aumento do FEF. 
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 De sorte que temos que fazer essa mobilização. Essa Carta está vazada em 

termos brandos, não confronta, e acho que é nosso dever, como membros do Conselho, 

manifestar ao Governo a nossa preocupação em preservar os recursos destinados à Assistência 

Social neste momento em que vivemos, nessa ferocidade social. Repito:  acho que é nosso 

dever.   

 Fico extremamente feliz com o resultado positivo dessa reunião, e quero 

parabenizar o Presidente do Conselho e todos os Conselheiros por essa magnífica realização. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Muito obrigado, Prefeito Emerson. Sua 

avaliação é muito importante e muito ponderada no sentido de não deixar que o déficit fique do 

nosso lado. Vamos tentar levar o déficit para outras paragens. 

  

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, serei muito breve. Em primeiro lugar, 

quero lembrar que recebi a informação de que quando se faz uma Reunião Ampliada é comum 

ter uma densidade maior de presença de pessoas do Estado ou da cidade onde se realiza. Então, 

isso tira qualquer indício de que a minha palavra foi crítica. Ter o povo de Belém, ter o povo do 

Pará aqui presente foi simplesmente uma benção, e confirma a tendência das reuniões 

ampliadas.  

 Gostaria de mencionar um segundo aspecto. Normalmente quando fazemos 

uma avaliação, somos co-responsáveis pelo que está acontecendo. A avaliação precisa ser uma 

espécie de autocrítica que nos ajuda sempre a aprimorar. Se porventura algum aspecto da minha 

palavra foi bastante incisivo é no sentido da autocrítica, para buscar o aprimoramento. Creio que 

não faltou da minha parte o reconhecimento do alto nível das exposições, da excelente 

organização. Em todos os aspectos podemos falar positivamente sobre o trabalho da SAS e do 

CNAS juntos.  

 De maneira que, nessa palavra final, gostaria de dizer que todos os assessores, 

todos os técnicos fizeram um excelente trabalho. Sabemos que o trabalho de organizar uma 

Reunião Ampliada é muito difícil. Não disse isso antes, porque há uma ordem de inscrição que 
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não poderia de maneira alguma desrespeitar. Sentimos que tudo funcionou muito bem. Temos 

que parabenizar a equipe. 

 Todavia, precisamos ouvir mais, aproveitar para ouvir os grupos afins, os 

conselhos municipais e estaduais.  

 Vamos aprovar a NOB ainda este ano. Parece que o nosso compromisso é 

aprová-la até o dia 7 de dezembro, se ouvi bem. Vamos aprovar, sim. Entretanto, é bom saber se 

há sugestões dos conselhos estaduais ou municipais, e dos próprios membros do CNAS, para 

evitar se chegar no dia da reunião e ninguém trazer observações a respeito do assunto. É 

importante quando tornamos co-participantes, porque nos tornamos co-responsáveis. 

 

 MARIA DA GLÓRIA F. COELHO - Sr. Presidente, em primeiro lugar quero dar 

graças a Deus pela generosidade da Irmã Teresa, pois assim pude estar aqui com vocês.  

 Mas gostaria de dizer que estou muito impressionada com o grau de 

solidariedade humana que presenciei nas pessoas que estão aqui.   

À SAS, ao CNAS e toda essa equipe que trabalhou, quero dar os parabéns. Sei 

que não é permitido, mas gostaria de pedir uma salva de palmas para a turma da Vera e para 

todas essas pessoas que trabalharam, todos esses técnicos do CNAS. Você fizerem o trabalho 

bem demais. (Palmas) 

 Honestamente, admiro esse carinho da Alvanir ao receber todos, cada um se 

preocupou em trabalhar bem. E percebemos que há uma interação muito grande entre eles. 

Estão tentando dar tudo de si, dentro de um espaço de muito respeito ao outro, mas também de 

muito alegria. Acho que a coisa começa aqui de dentro. Se aqui dentro não vai bem, lá fora não 

vai também. 

 Por outro lado conheci Conselheiros, pessoas que não conhecia e tive a 

oportunidade de conviver com eles 24 horas. Isso foi muito bom.  

 Quero ser muito franca. Gostaria demais que o Ministro estivesse aqui, que o 

Almir Gabriel estivesse aqui. Até porque conheço o Almir Gabriel e venho de grandes batalhas 

com ele, quando aqui estudei. Mas se esses senhores tivessem aparecido, não apagariam um 

pouco o brilho desse povo que veio aqui, assistiu e participou? Acho que é esse povo que merece 
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salva de palmas também, esse povo que veio de longe, que se pronunciou, que mostrou suas 

experiências.  Fiquei encantada com a experiência do Maranhão, não porque sou maranhense, 

mas porque gostei. Houve muitas outros testemunhos, trabalhos concretos foram apresentados e 

observa-se a ânsia de querer mudar este País. Faz-se história, começa-se algo quando, em 

primeiro lugar, existe a fraternidade entre nós. 

 Queria parabenizar o Sr. Presidente,  sua iniciativa, sua equipe e todas as 

pessoas que aqui vieram, porque com certeza houve sacrifícios, mas há aqui uma dose de amor 

que talvez nem estejamos percebendo naquele que está mais silencioso, naquele que fala um 

pouco mais. 

 Quero deixar aqui expresso, e gostaria que constasse em ata, a necessidade de 

que façamos tudo para que essa solidariedade humana, esse espírito de fraternidade, que está 

reinando entre nós agora, seja um fermento a impulsionar o nosso trabalho na sociedade.  E que 

lá fora a sociedade, principalmente os mais necessitados, pelo esforço do nosso trabalho possa 

sentir uma mudança na sua vida, uma mudança na qualidade de vida, para que se sintam gente e 

não uma máquina. 

 Mas estamos falando em assistência social, em assistência ao homem, em 

diferenças, em quebrar as diferenças sociais, em fazer que quem tem menos tenha um pouco 

mais. Mas acho que precisamos também dar uma paradinha e lembrar de uma coisa muito 

importante. Por que estamos aqui? Quem colocou nos nossos corações esses valores 

importantes? Olhando a platéia, eu me senti muito emocionada ao ver, na diferença tão grande 

de cores, pessoas, formas, idades, gestos, todos orientados em uma mesma direção: o irmão. Só 

Jesus pode colocar em nosso coração esse amor pelo irmão. 

 Quero pedir agora, Sr. Presidente, com a sua permissão, que paremos um 

minuto para agradecer a esse grande Irmão que está dando a todos nós a oportunidade de 

manifestar um pouco mais o amor pelo outro. E saiamos daqui enriquecidos pelo amor que 

estamos recebendo do outro, mas comprometidos com a história de fazer com que o outro seja 

mais feliz, seja mais gente, que as pessoas sofram menos, que haja mais paz e mais esperança, 

porque só Deus pode nos dar tudo isso. Somos privilegiados, porque pertencemos a uma classe 

de privilegiados. 
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 Vamos dar uma minuto para Deus, por favor.(Pausa) 

 Que o Senhor Jesus conceda uma boa viagem a cada um de nós. E que, ao 

retornarmos às nossas casas, possamos sorrir com mais força, exprimir o nosso amor com maior 

gratidão pela vida. Muito obrigada. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Agradeço as palavras da Irmã Rita, elas 

tocam profundamente todos nós. É um privilégio ter aqui no Conselho Nacional de Assistência 

Social pessoas como a Irmã Rita e o Reverendo Guilhermino, que estão sempre nos chamando 

para esse apelo ao transcendental. Cumprimento os nossos dois Conselheiros e agradeço as 

suas manifestações.  

 Peço a este Conselho — aliás, até por sugestão encaminhada pela Conselheira 

Dora —, que façamos da Irmã Rita a nossa portadora de uma mensagem, que nem precisamos 

redigir. Depois que ela se manifestou hoje, poderia levar essa mensagem à reunião da Pastoral 

da Criança, que está se realizando aqui em Belém. Se ela estiver de acordo, poderá comparecer 

amanhã no encerramento da reunião, levando uma mensagem do nosso Conselho. Poderia ser 

algo como esse pronunciamento que acaba que fazer aqui. 

 Se os Conselheiros estiverem de acordo, à Irmã Rita será portadora de uma 

mensagem nossa à Pastoral da Criança. Quero lembrar que temos um Conselheiro aqui da 

Pastoral da Criança, o Conselheiro João Batista, mas  ele não está presente. Se estivesse, 

naturalmente seria o nosso representante lá. Se a Irmã estiver de acordo e com disponibilidade 

de tempo, poderíamos nos representar na reunião, e levar uma mensagem do Conselho Nacional 

de Assistência Social se solidarizando com o trabalho extraordinário que a Pastoral da Criança 

vem fazendo no Brasil. 

 Estamos encerrando essa parte de avaliação. A menos que haja alguma outra 

consideração. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A Carta já está redigida. 
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 ROSÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA DA PAZ - José Carlos, estou inscrita. A Sônia 

vai sair, e tenho um assunto bem rápido. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Rosângela está inscrita. 

Depois ficaria inscrito o Vice-Presidente. 

 

 ROSÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA DA PAZ - Tenho duas sugestões que a 

companheira Sônia Pereira, de Pernambuco, me fez. Vou falar rapidamente. Ela pediu para trazer 

o assunto ao Plenário, já que está como observadora da reunião. A primeira sugestão é que a ata 

da Reunião Ampliada e os relatórios de grupos sejam enviados a todos os conselhos estaduais, 

para que os conselhos possam trabalhar em função do conteúdo das discussões.  

 A segunda sugestão é que as próximas reuniões ampliadas sejam em local de 

fácil acesso às pessoas portadoras de deficiência física.  Ela fez essas sugestões, 

para que sejam registradas em ata, na qualidade de militante da área de assistência. 

  

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com a palavra do nosso Vice-Presidente. 

  

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Passo a palavra à Dolores. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para ler a Carta. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - É a nova redação, não a que vocês têm. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Há sugestões só para a correção. Vocês 

estão com a Carta. O José Carlos e outras pessoas já deram sugestões e houve alguns erros que 

observamos. Vou ler. 

 “Os participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência 

Social, realizada em Belém do Pará, nos dias 29 e 30 de outubro de 1998, conselheiros dos 

estados e municípios, técnicos da área, representante dos fóruns de secretários, gestores e 
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sociedade civil, dos Estados e municípios vêm a público reafirmar que:”  — há uma sugestão para 

tirar o “considerando” — “o ajuste fiscal, conforme afirmado publicamente pelo Ministro da 

Fazenda, deverá favorecer a aplicação da Lei Orgânica de Assistência Social, o cumprimento dos 

princípios da Seguridade Social expressos na Constituição, ampliando o desenvolvimento de 

programas e projetos das três esferas de governo. 

 O Governo deverá realizar os esforços necessários para fortalecer a Seguridade 

Social e ampliar o número de beneficiários. Há necessidade de se respeitar as diretrizes 

constitucionais de descentralização, participação, comando único, execução da política nacional 

de assistência social, defesa intransigente da implantação da política nacional de assistência 

social, o fortalecimento dos conselhos e o controle social, definindo prioridades para combater a 

exclusão social por região, priorizando os grupos mais vulneráveis da população: família, criança, 

adolescente, idosos e portadores de deficiência; e trabalhando a vocação econômica dos 

municípios.” 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Leia a parte final, “definindo prioridades para 

combater a exclusão social”. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - “A exclusão social por região, priorizando 

os grupos mais vulneráveis da população: família, criança, adolescente, idosos e portadores de 

deficiência; e trabalhando a vocação econômica dos municípios”. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Há um problema com a fala do Ministro da 

Fazenda. Não foi exatamente isso que foi dito. Você pode reler? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - “O ajuste fiscal, conforme afirmado 

publicamente pelo Ministro da Fazenda, deverá favorecer...” 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Ele não disse que deverá favorecer, mas 

que fará o possível para não realizar cortes nessa área, nesse segmento. 
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 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Pergunto para vocês se colocamos do jeito 

afirmativo, desse novo jeito ou deixamos do jeito que está. 

 Vou ler: o ajuste fiscal não deverá colocar em risco a aplicação da Lei Orgânica 

da Assistência Social. Fica desse jeito mesmo?  Então, está bem.  

 Na primeira parte, devo tirar o “considerando o ajuste fiscal”? 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Eu deixaria. O que nos motiva à Carta de Belém é 

exatamente esse aspecto, esse momento em que se dá o contexto. Se tirar da parte de cima e 

colocar como afirmação, não estamos tratando desse problema. O problema é o contexto. A 

conjuntura em que estamos vivendo coincidiu. Todavia não é disso que tratamos, como também 

não temos a presença do Pedro Malan aqui, nem do Ministério da Fazenda. Desculpe, temos a 

representante, mas não podemos citar o Ministro aqui. Creio que não convém. Eu deixaria o 

ajuste fiscal lá em cima, no “considerando”. E na ementa é bom estudar uma modificação de 

palavra para prioridade e priorização. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - Só a nível de correção, o Ministério da 

Fazenda está aqui. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Eu sei querida, mas não o Ministro. 

 

 EURÍDICE DE NÓBREGA VIDIGAL - É claro. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Para citarmos o Ministro... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Conselheiros, vamos ordenar as coisas 

para que não nos percamos em outras considerações. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Vamos ver o primeiro texto por partes. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Com licença, Conselheira. O Conselheiro 

Guilhermino sugere que devemos manter “o ajuste fiscal” lá no “considerando”. Todos estão de 

acordo com isso? 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não. Acho que não podemos colocar o foco 

da Carta de Belém no ajuste fiscal. Não viemos aqui em função dessa questão. Acho que colocar 

no preâmbulo de uma carta uma questão de muito mais alta complexidade do que é a carta, é 

estar  colocando o foco no ajuste fiscal, e isso é uma perda. Estamos partindo de uma propositura 

muito negativa e desde o início estamos aumentando a área de conflito. Eu colocaria: os 

participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social, realizada em 

Belém nos dias 29 e 30 de outubro de 1998, Conselheiros de Estados e municípios, técnicos da 

área, representantes dos fóruns de secretários, gestores e sociedade civil, vêm a público 

reafirmar que... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Só um momento. Todos estão de acordo 

que devemos tirar o “considerando o ajuste fiscal” do preâmbulo?   

 

 EMERSON JOSÉ OSÓRIO P. LEAL - Deveria colocar “preocupados com o 

ajuste fiscal”. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Um momento, Conselheiros. Vamos fazer 

uma inscrição para falar, senão vamos ficar sem condições de deliberar. Peço que cada 

Conselheiro ao se pronunciar faça um encaminhamento, de tal forma que possamos decidir, ou 

seja, vamos decidir por um encaminhamento ou por outro. Eventualmente haveria uma 

consolidação de encaminhamentos.  

 

 ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO LEITE DE BRITO - Só quero dizer que a expressão 

participantes ficou meio solta. “Os participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de 
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Assistência Social. realizada em Belém do Pará nos dias 29 e 30, formada por Conselheiros...”. O 

termo  participantes fica meio solto na frase. É um encaminhamento. Se todos aceitarem, está 

bem. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Tenho um encaminhamento. Volto à 

posição que adotei e quero manifestá-la aqui. O seu raciocínio é de colocar o que as pessoas 

postularam, que façam um encaminhamento, então quero que o meu encaminhamento seja 

votado. Sou por tirar o foco dessa do ajuste fiscal.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Esse já é um primeiro encaminhamento. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Gostaria que as pessoas que o 

acompanhassem levantassem a mão. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Como temos um encaminhamento 

contrário, vamos ter que examinar também o outro encaminhamento. O Conselheiro Guilhermino 

sugere que seja mantido lá no preâmbulo. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Mas com o adendo, com a emenda feita pelo Prefeito 

Emerson, ou seja, colocar “preocupados com o ajuste fiscal anunciado”. Sai do foco, mas 

continua dizendo. Isso é uma preocupação nacional da qual não escapamos, mas fica no 

preâmbulo e não nas nossas deliberações. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, vamos decidir sobre essa questão. 

Temos aqui duas posições. Vou inscrever uma pessoa para defender uma posição e outra para 

defender a outra. 

 Eu quero saber se a Conselheira Albamaria quer defender alguma dessas duas 

posições.  Qual delas?  A do José Carlos. 
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 Falará a Conselheira Albamaria defendendo a posição do José Carlos e a 

Fátima defendendo a do Guilhermino.  Depois nós decidiremos. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Sr. Presidente, serei breve. 

 Conversei rapidamente com nossa representante da Fazenda.  O momento que 

o país vive é realmente crítico.  Então concordo com o Dr. Guilhermino e com o José Carlos, 

principalmente com o José Carlos no sentido de que façamos um processo de construção.  

Estamos reconhecendo o momento crítico que a sociedade brasileira está vivendo hoje; estamos 

dispostos a colaborar, a construir, mas não queremos que o sistema de seguridade social seja 

abalado.  Então, nossa proposta é esta.  Inclusive, depois temos uma proposta de 

encaminhamento, para que fique mais fácil a questão.  A área social reconhece que a equipe 

econômica no Governo é séria, sabe muito bem como está conduzindo nosso país, entretanto, 

nós, da área social, queremos contribuir com esse processo; reconhecemos que o momento é 

crítico e entendemos que não queremos que o sistema de seguridade social seja abalado, daí a 

idéia do José Carlos de não colocar o foco no ajuste fiscal e dizer que o sistema não seja abalado 

pelas medidas econômicas.  Não sei se atenderia. O encaminhamento fica para depois? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Qual o seu encaminhamento?  

  

 GUILHERMINO CUNHA  - O seu entraria no item nº 1.  No momento, só 

devemos dizer que estamos preocupados com o ajuste fiscal anunciado. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que não podemos fugir do 

que foi acatado hoje na reunião e criarem-se coisas que não foram ditas pelas 420 pessoas que 

lá estavam.  No meu grupo foi exaustivamente discutida a questão e não era essa a tônica 

colocada.  O que se pedia era exatamente o que o Guilhermino e o Prefeito Emerson defenderam 

aqui:  nós, reunidos, preocupados com o ajuste fiscal, consideramos que não deve haver 

penalização da seguridade social etc. etc.  Tem que marcar posição de que estamos 
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preocupados.  Volto a insistir que o Brasil inteiro está preocupado e temos de nos manifestar a 

esse respeito. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Tivemos dois encaminhamentos. Consulto 

a Conselheira Albamaria se depois de ouvir a exposição da Conselheira Fátima mantém seu 

encaminhamento ou se o retira. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Considerando, Sr. Presidente, que contraria a opinião 

da Plenária... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ainda não votamos, Conselheira.  Eu a vi 

manifestando um certo acordo com o que disse a Conselheira Fátima, eu queria saber se existe 

esse acordo ou não.  Existe. 

 Eu gostaria de fazer a seguinte sugestão:  vamos manter o preâmbulo, mas 

acho que deveríamos, antes de falar em “preocupados” dizer que “após tratar do temário” — ou 

alguma  coisa assim, relativo ao trabalho a que nos propusemos —, “e preocupados...”  

Precisamos deixar claro que não viemos aqui discutir ajuste fiscal, mas para tratar de um certo 

temário e que, após examinado os temas da nossa agenda, expressamos a nossa preocupação. 

 Eu acho que poderíamos colocar:  Estados, municípios, sociedade civil etc., 

reunidos para tratar de questões de alto interesse para a Assistência Social, da Política Nacional 

de Assistência Social, dentre outros temas o financiamento da Assistência Social. 

 Com essa colocação fica estudada a parte referente ao preâmbulo.  Os demais 

itens que aqui estão são todos conseqüência.  Podemos, eventualmente, aprimorar alguma coisa 

e há alguma coisa adicional dita aqui. 

 Passo a palavra ao Conselheiro José Carlos. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Quando fizemos a primeira reafirmação 

sobre o ajuste fiscal, “deverá, como afirmado pelo Sr. Ministro da Fazenda,” talvez não favoreceu.  
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Mas acho que a fala do Ministro da Fazenda deveria ser colocada aqui:  preservar a área da 

assistência social... 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não concordo. 

 

 EURÍDICE VIDIGAL - Eu acho que podemos colocar, porque a fala dele é 

pública, não tem problema, mas preservando exatamente o que ele falou. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas os 420 participantes da 

reunião não discutiram isso. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Acho que a Fátima tem razão:  essa não foi 

uma discussão feita com os 420 participantes e, portanto, não devemos colocar isso.  Retiro 

minha proposta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não falar em Ministro da Fazenda. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA -  Exato.  Eu acho que teria um efeito mais 

eficaz, mas não foi falado pelo Plenário. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Para não repetir no primeiro item, talvez 

devêssemos colocar que o Governo não deverá pôr em risco a aplicação da lei, alguma coisa 

assim, para não repetir ajuste fiscal.  Ou fica ajuste fiscal mesmo?   

 Como ficaria o último tópico, Conselheira Dolores? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO  - A defesa intransigente da Política Nacional 

de Assistência Social, com o fortalecimento dos Conselhos e o controle social, definindo 

prioridades para combater a exclusão social, priorizando os grupos mais vulneráveis da 
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população, família, criança, adolescentes, idosos e portadores de deficiência, e trabalhando a 

vocação econômica dos municípios. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu colocaria aqui:  a defesa 

intransigente da implantação da Política Nacional de Assistência Social, o fortalecimento dos 

Conselhos, definindo prioridades para combater a exclusão social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - São quatro tópicos.  Vou ler para ver 

como eles ficariam, com a inclusão que propusemos aqui. 

 A redação seria a seguinte: 

 “Os participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência 

Social, realizada em Belém do Pará, nos dias 29 e 30 de outubro de 1998, Conselheiros dos 

Estados e Municípios, técnicos da área, representantes dos Fóruns de Secretários, Gestores, 

sociedade civil da área de Assistência Social dos Estados e Municípios, reunidos para tratar da 

Política Nacional de Assistência Social e, particularmente, do financiamento da Assistência Social 

e preocupados com o ajuste fiscal anunciado pelo Governo e com a crise econômica do país, vêm 

a público reafirmar que o ajuste fiscal não deverá colocar em risco a aplicação da Lei Orgânica de 

Assistência Social; o cumprimento dos princípios da Seguridade Social expressos na Constituição 

e o desenvolvimento de programas e projetos das três esferas de Governo. 

O Governo deverá realizar os esforços necessários para fortalecer a seguridade 

social e ampliar o número de beneficiários. 

Há necessidade de se respeitar as diretrizes constitucionais da 

descentralização, participação e comando único na execução da Política Nacional de Assistência 

Social e, finalmente, a defesa intransigente da implantação da Política Nacional de Assistência 

Social, do fortalecimento dos Conselhos e do controle social, definindo prioridades para combater 

a exclusão social. 

Belém, 30 de Outubro de 1998.” 

 É isso?  (Pausa.) 



 

 49 de 71 

 Poderíamos aprovar o espírito da Carta e depois dar a redação final, com 

acertos de texto, de concordância etc.  Isso seria feito posteriormente, porque não temos 

condições de fazer neste momento. 

 A parte de português depois acertamos.  Na reunião que aprovamos o 

orçamento da Seguridade, por exemplo, o texto foi acertado posteriormente, para ficar em 

condições de ser publicado. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO  - Não daria para ser feito um release para o 

Conselho Nacional assinar? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, teríamos de redigir hoje à noite. 

 Vou pedir ao Secretário-Executivo que faça a redação final. 

  

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - No final da Carta de Belém vai “Conselho 

Nacional de Assistência Social”? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, participantes. 

  

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Esta Carta de Belém não poderia ser 

transformada em resolução do CNAS? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não, porque a resolução é do Plenário. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Mas o Plenário está aqui. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - O CNAS reconhece e transforma em 

resolução. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Muito bem, eu concordo. 



 

 50 de 71 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - É um poder deliberativo. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Eu acho que aqui não há tema de 

resolução.  O que houve foi a manifestação de uma Reunião Ampliada. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Fátima, você acabou de dizer que isso é 

uma postura coletiva, um trabalho coletivo dos participantes da Reunião Ampliada. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Minha pergunta é jurídica:  no momento em 

que reconhecermos um processo básico, acatamos o que está dito ali, não podemos transformar 

isso em resolução do Conselho?   

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Deixem-me dar um esclarecimento. 

 O que iríamos resolver? 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu digo.  Primeiro, eu quero 

responder ao José Carlos.  José Carlos, nós estávamos entre os 420 participantes.  Não 

podemos, em 9, resolver por 420.  Agora, em 9 podemos resolver por 9.  Ou seja, podemos 

resolver se isso pode ser uma resolução ou não.  Eu acho que pode.  Após a Reunião Ampliada 

do Conselho Nacional de Assistência Social, este deliberou que...  E sai a resolução.  E assina. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Desculpe, Conselheira, mas acho que 

aqui há uma confusão.  O que podemos, se os Conselheiros julgarem que devemos fazer, é 

aprovar no Conselho os termos da Carta de Belém.  Acho que essa é a única coisa que podemos 

resolver.   

 Na Carta não há nenhuma resolução.  Na realidade, estamos reforçando 

questões públicas, de manifestação de uma comunidade. 

 



 

 51 de 71 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Queria que constasse em ata por que eu 

acho que isso é importante:  porque aqui já estão alguns princípios básicos que devem conter na 

Política Nacional de Assistência Social, embora não tivéssemos ainda analisado toda a NOB. Mas 

já estamos determinando que esses princípios básicos estão ali. Até complementos que retiramos 

desta Carta, na deliberação poderiam constar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Que princípios básicos, Conselheira? 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Na hora da aprovação, voltaríamos com 

aquele detalhe que retiramos:  deverá priorizar o idoso, a criança, o portador de deficiência.  Isso 

saiu na redação da Carta.  Mas na hora em que reconhecermos a Carta de Belém em uma 

resolução, que será publicada, e acrescentarmos na resolução aqueles outros princípios da 

Política Nacional de Assistência Social... 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mas isso está na Política.  Nós vamos 

aprovar a Política, Conselheira. Está se fazendo confusão. 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu já defendi mil vezes que isso 

foi feito por 420 pessoas e que não podemos colocar coisas que não foram discutidas lá.  Esse é 

um ponto.  

 Segunda questão:  também não podemos dizer que isso foi feito pelas 420 

pessoas, o CNAS não tem nada a ver com isso.  Creio que temos de afirmar aqui o apoio do 

CNAS a esta Carta, porque se vamos divulgá-la não o faremos como Carta de outrem, mas sim 

como carta do CNAS também.  Afinal de contas, no grupo havia pessoas do CNAS, inclusive eu.  

Nos outros grupos, havia outros membros do CNAS.  Na Plenária, quando a Carta foi aprovada 

por aplauso, também estavam presentes vários Conselheiros do CNAS - eu posso até citar o 

nome dos que estavam lá. 

 Podemos, sim, decidir aqui que esta carta é também assinada pelo CNAS, que o 

CNAS assume esta carta como sua.   
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 EMERSON JOSÉ OSÓRIO PIMENTEL LEAL - Na medida em que o Conselho 

aprova a Carta, ele está referendando, ele está de acordo com a Carta.  E ela tem muito mais 

força, porque é uma Carta que veio da Reunião Ampliada, lá aprovada.  Se nós a aprovarmos, 

estaremos referendando o que a Reunião Ampliada decidiu. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Coloco em discussão a proposta do 

Conselheiro Emerson de que haja uma resolução do Conselho aprovando a Carta de Belém. 

 Com a palavra o Conselheiro Guilhermino. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Quero aduzir uma sugestão:  que nós possamos dizer 

que esta carta é como um release para a imprensa, para S.Exa. o Presidente da República, para 

o Ministro etc.  Enfim, para quem se destina a Carta. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos aprovar que ela seja enviada a 

essas autoridades. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - A resolução aprova e dá procedimentos, 

deverá ser encaminhada à Presidência da República, aos órgãos do Governo e publicada na 

imprensa. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vamos adotar o critério de falar pedindo a 

inscrição. 

 Com a palavra a Conselheira Dolores. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Estou complementando o que o Emerson 

falou.  Ao aprovar a Carta, na resolução deverá constar que ela deverá ser encaminhada à 

Presidência da República, aos órgãos do Governo e dar publicidade junto aos meios de 

comunicação. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Este já é o passo seguinte. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Não.  Deve fazer parte do conjunto da 

resolução que aprovarmos aqui. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Então, que nos termos da resolução 

conste para quem a Carta deve ser encaminhada. 

 Está em votação a proposta.  Os que estiverem de acordo com que a Carta seja 

aprovada por uma resolução do Conselho, permaneçam como estão.  (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Os que concordarem que no texto da resolução deve constar que a Carta deve 

ser encaminhada à imprensa, Presidentes do Legislativo Federal, Presidência da República, Casa 

Civil, Ministérios da Previdência e Assistência Social, da Fazenda e do Planejamento, 

permaneçam como estão.  

 A resolução é publicada no Diário Oficial.  Além disso, estamos dizendo que 

vamos encaminhar essa resolução para certas autoridades. 

 

  

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Para o Ministro da Previdência 

e Assistência Social, acho que você deve entregar.  Estamos enumerando para quem vai cópia 

da resolução.  Quanto à entrega, se é Correio ou pessoas, depois se decide. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Os demais seriam devidamente 

encaminhados pelos Conselheiros presentes.  Acho que ajuste fiscal tem a ver com Fazenda, 

Planejamento e Casa Civil. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Aos Conselhos Estaduais. 
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PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Creio que depois deveremos mandar para 

todos os Estados e Municípios que aqui estiveram representados uma cópia das principais 

resoluções do Conselho, inclusive esta.  Isso é uma coisa automática.  Assim que tivermos a 

degravação da Reunião Ampliada, podemos fazer um extrato e mandar juntamente com as 

resolução.  Portanto, não precisamos incluir essa parte na resolução, porque será automática. 

  

EURÍDICE VIDIGAL - Tenho algo a sugerir:  que o Ministro da Previdência 

fizesse a entrega da resolução de maneira mais formal, independentemente do fato de que 

também seremos portadores de uma cópia.  Sugiro que seja o Ministro da Previdência a entregar 

aos Ministros da Fazenda e do Planejamento. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Lembro a Conselheira que o Ministro da 

Previdência faz parte da Câmara de Políticas Sociais do Governo.  O que poderíamos pedir é que 

encaminhasse a questão à Câmara de Políticas Sociais do Governo, onde estão presentes os 

Ministros da Fazenda e do Planejamento.  Quem deve encaminhar essa questão somos nós, 

porque nós vamos mandar aos diversos Ministros.  Não sei se seria muito político pedirmos a um 

Ministro ser intermediário entre o outro.  Não sei se seria razoável. Coloco a matéria em 

discussão.  

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Acho que não vale a pena essa 

discussão, porque o Ministro pode não concordar com isso.   

Minha proposta é que o Gilson, na qualidade de Presidente, leve pessoalmente 

a Carta ao Ministro da Previdência... 

 

EURÍDICE VIDIGAL - Fátima, parece que não, mas isso é uma coisa séria.  Do 

ponto de vista de dentro do Governo... 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não estou discordando disso.  

Estou até falando que a do MPAS deve ser entregue pelo Gilson e pelo Dr. Cândido, que são dois 
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Conselheiros do CNAS.  E eles devem comunicar ao Ministro que houve essa proposta de que o 

ministro encaminhasse aos demais.  O resultado vai depender do que o Ministro disser. 

 

EURÍDICE VIDIGAL - O que estou querendo dizer é isso não é uma coisa 

meramente burocrática, tem um significado. Todos os dias chegam ao Ministro dezenas de 

cartas, dezenas de manifestações.  Se queremos que isso chegue às mãos do Ministro, em vez 

de enviar à Câmara de Política Social, que não está se reunindo, seria excelente que fosse 

entregue na Câmara de Política Econômica, que se reúne sistematicamente. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Atendendo à sua solicitação, vou pedir ao 

Ministro da Previdência que intermedeie esse trabalho para nós. 

Tem a palavra o Conselheiro José Carlos. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Primeiro teríamos que ver quais os 

Deputados que são mais sensíveis a essa área e fazer com que a Política chegue a eles.  Dentre 

eles já destacamos a Fátima Pelaes, o Fassarela, o Eduardo Barbosa, e outros.  Não só nós, na 

qualidade de Conselheiros, mas o Conselho em si tem de estabelecer isso.  Por isso falei com o 

Reverendo sobre a importância da bancada evangélica.  Ele está aqui representando tudo isso e 

é muito importante que tenhamos lá outros interessados. 

Por exemplo, o Eduardo Barbosa tem necessariamente de estar vinculado a um 

partido político, mas ele é da bancada das APAEs.  Temos de ter uma bancada da Assistência 

Social lá com gente de que precisamos. 

Existe no Ministério da Previdência um departamento de relações públicas ou 

assessoria de imprensa.  Nós fazemos parte deste sistema e é preciso com que façamos que 

esse pessoal também trabalhe para nós.  Nós temos de ter uma aproximação muito forte com 

esse pessoal.  Eu vejo o clipping do Ministro, por exemplo.  É claro que não há como fazer um 

nível de comparação, mas vamos ter de ter um clipping de ações do Conselho.  Temos de estar 

na agenda da sociedade e na do Governo.  Agora já temos uma política delineada, e na hora em 
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que estiver votada a Política e a NOB teremos de estar todo o tempo fornecendo essas 

informações por meio da assessoria de imprensa do Ministério. 

 

PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Mais alguém deseja usar da palavra para 

falar a respeito da Reunião Ampliada?  (Pausa.) 

Vamos passar aos informes das Comissões. 

Pediria aos coordenadores das comissões que tivessem assunto a informar que 

o façam, segundo a ordem que se encontra na pauta da nossa reunião. 

Indago se há mais algum informe da SAS. 

 

ALBAMARIA ABIGALIL - Informe propriamente não existe, mas queríamos 

utilizar esse espaço para apresentar um encaminhamento ao Conselho.  A área de Assistência e 

o Ministério da Fazenda, em parceria, têm um encaminhamento a propor.  

 Nós queríamos propor um encaminhamento mais efetivo na questão da 

discussão da Política de Assistência Social.  Eurídice e eu estávamos discutindo em relação à 

seriedade da situação do país e gostaríamos de contribuir com o plano de estabilidade, mas 

também gostaríamos de ter uma interlocução mais efetiva com a equipe da Fazenda.  

Conversando com a Eurídice, ela disse que seria possível ou a Comissão de Política ou o 

Conselho fazer uma reunião com a equipe econômica para discutir essa proposta.  

  

EURÍDICE VIDIGAL - A proposta que a Albamaria e eu havíamos pensado era 

de fazer um convite para que viesse alguém, talvez o Secretário-Executivo do Ministério da 

Fazenda, que é quem trata mais diretamente desta questão, na próxima reunião ordinária do 

Conselho e explanar como fica a interface das duas políticas. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL  - Há necessidade de trabalharmos de forma integrada 

para discutir a questão da viabilidade, porque podemos estar discutindo e haver vontade e 

necessidade de o país fazer aliança. 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A proposta da Conselheira Albamaria é 

que na próxima reunião ordinária do CNAS, que será no dia 19 de novembro, convidemos o 

Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento... 

 

 EURÍDICE VIDIGAL - Seria melhor um de cada vez, porque é pesada a 

explanação. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Mas aí fica muito tarde.  Temos de começar em janeiro 

com uma nova articulação e uma nova forma de trabalho.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - O que aprovamos é que na próxima 

reunião aprovaríamos a NOB, documento mais urgente.   

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Não é preciso aprovar a Política primeiro? 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Minha preocupação é que não será 

possível, em uma reunião de um dia, aprovar a NOB e a Política.  Como nós temos mais dois dias 

de reunião, poderíamos fazer uma reunião única, em dois dias, e aprovar os dois documentos.  

Essa poderia ser uma alternativa.  Aí cancelaríamos uma das nossas reuniões. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Sugiro que se recomende aos Conselhos 

Estaduais, inclusive por meio de ofício, que nos mandem alguma observação sobre a Política e 

sobre a NOB. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Seria essa a alternativa que teríamos.  

Podemos tentar fazer a aprovação da NOB e da Política em dois dias. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Sr. Presidente, eu tenho a seguinte proposta:  7 de 

dezembro é uma dia que temos de marcar e estamos buscando motivos para marcar esta data 
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como o Dia Nacional da Assistência Social.  Como existe contenção de despesas e os próprios 

Conselheiros já não estão podendo participar da reunião do CNAS em razão da falta de recursos, 

sugiro que neste período façamos uma reunião ampliada da Diretoria, o mais rápido possível, 

para que se definam as questões da Política e da NOB e marquemos para os dias 7 e 8 de 

dezembro a reunião para aprovação da Política Nacional e da NOB.   

 

 ROSÂNGELA PAZ - Quando você fala em reunião da diretoria, refere-se às 

coordenações? 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Reunião da Presidência Ampliada. 

 

 ROSÂNGELA PAZ - Suspende a reunião ordinária do dia 19 e marca reunião 

para os dias 7 e 8 de dezembro? 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Exatamente.  Teríamos um mês para discutir com 

nossas bases as possíveis alterações.  No dia 7 de dezembro, pela manhã, reuniríamos CNAS e 

SAS para apresentar as eventuais sugestões que trouxéssemos das nossas bases. Feitas as 

correções e sugestões, até o final da tarde aprovaríamos a Política de Assistência Social.  Isso 

ocorreria no dia 7 de dezembro.  No dia 8, apreciaríamos a NOB, porque não há como aprovar a 

NOB sem aprovar a Política.  A NOB é até a segunda versão, mas a Política não tem nem a 

primeira. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Consulto a SAS se este calendário é 

satisfatório em relação à NOB.  Parece-me que se pretende, o mais cedo possível, trabalhar com 

a implementação da NOB. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não há jeito de ser antes? 
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 ALBAMARIA ABIGALIL  - Não haveria condições de ser antes?  Para nós, seria 

muito interessante chegar em 30 de novembro com os dois documentos aprovados.  Agora, é 

difícil.  Pensando bem, não tem problema, Dr. Gilson. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - O Dr. Cândido falou em até 

dezembro. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Ele falou em dezembro para aprovação 

da Política.  Acho que não tem muito problema aprovar a Política em dezembro. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL  - Nós estamos com o documento mais ou menos 

acordado.    

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Foram os dois, NOB e Política. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Tenho a impressão de que 7 de dezembro é uma data 

boa.  A Tânia, nossa diretora de planejamento, aqui presente, pode me ajudar a decidir.  

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Vocês terão de comunicar ao Secretário 

que estamos transferindo todas as aprovações para uma só data.  Agora, com isso também 

estaremos correndo um risco.  Se não conseguirmos nos dias 7 e 8 aprovar os dois documentos, 

não teremos mais reunião neste ano. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Já fizemos isso em outras 

ocasiões e garantimos a aprovação de documentos.   

 

 TÂNIA MARA GARIB - Se for necessário, realizamos a reunião em três dias.   

 Eu acho que a batata quente está na mão do CNAS.  Temos o compromisso de 

realizar algo que cobramos todo o tempo da SAS.  Temos o compromisso de dar esta resposta.  
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Assim, se for necessário uma reunião de três dias, trabalharemos três dias, mas temos de 

aprovar esses documentos. 

 

 ROSÂNGELA PAZ - O custo maior é o de passagem, não o de hospedagem. 

 

 DORA SÍLVIA CUNHA BUENO - Sr. Presidente, se não me engano, dia 8 de 

dezembro é feriado em Brasília. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Não é feriado em Brasília. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, creio que estamos trabalhando o 

encaminhamento dos dois documentos e estamos deixando de lado o encaminhamento feito 

sobre o convite ao Ministério da Fazenda para uma interface. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Proponho que fechemos a 

questão da Política para depois vermos como fica a reunião da Presidência Ampliada, o contato 

com os Ministros etc. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sr. Presidente, estou plenamente de acordo com as 

datas de 7 e 8 de dezembro.  No dia 7 aprovaríamos a Política;  no dia 8, a NOB. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - No grupo de trabalho que coordenei, eu 

disse ao pessoal que estávamos aceitando sugestões, queríamos saber a posição deles, mas que 

havia uma data limite para que apresentassem essas sugestões.  Creio que temos de ter a 

celeridade necessária para que as sugestões cheguem muito antes do dia 7 de dezembro.  Não 

podemos chegar no dia 7 e discutir questões de aplicação de palavras, se é “promove” ou se é 

“fomentar”, isso não é possível.  Tudo tem de chegar ao CNAS no máximo até o dia 15 de 

novembro.   
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 Estou falando isso, Sr. Presidente, porque pedi ao pessoal que se manifestasse 

em 10 dias, a partir de hoje.  Eles já estão com os documentos e temos de informar as nossas 

federações, os nossos Conselhos que a data limite para enviar sugestões é dia 15 de novembro, 

tempo mais que necessário para se fazer isso.  A Albamaria é testemunha de que quando 

pediram ao CNAS que apresentássemos nossa posição, fizemos isso em no máximo 5 dias, com 

documentos e sugestões.  Então, 15 de novembro deve ser a data limite de chegada de qualquer 

tipo de sugestão, para que seja trabalhada e tenhamos tempo de produzir o documento final para 

o dia 7. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Proponho, então, que mantenhamos no 

dia 19 não uma reunião geral do CNAS, mas sim da Presidência Ampliada. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - A reunião da Presidência 

Ampliada é urgente, porque ela vai ser preparatória, veremos como vamos discutir esse 

documento.  Dia 19 já é muito tarde.  Eu proporia que a reunião fosse realizada na próxima 

semana, não para discutir as propostas que serão encaminhadas, mas para discutir a 

metodologia que utilizaremos na discussão da NOB e da Política.   

 As Comissões de Política, de Normas e de Financiamento discutirão isso.  Como 

vai ficar o contato com o Ministério da Fazenda, aqui proposto?  Há várias questões que 

demandarão tempo e precisarão de contatos. 

 Minha proposta é que a reunião seja na quinta-feira da próxima semana, dia 4 

de novembro.  Ainda temos 4 dias úteis para aproveitar para tratar disso. 

 

 (Manifestações paralelas.  Inaudível.) 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Não é para discutirmos a NOB 

ou a Política.  Trata-se de uma reunião em que estarão o Presidente, o Vice-Presidente e os 

Coordenadores de Comissões. 
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 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Eu até posso concordar com a tese, mas 

não poderei estar presente, porque já tenho compromisso assumido com o Ministério da 

Educação nesta data. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Há duas propostas.  Primeiro, uma 

reunião ordinária do CNAS nos dias 7 e 8 de dezembro, para aprovar Política e NOB.  Os que 

estiverem de acordo com esta sugestão, permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada a data da reunião do CNAS. 

 A segunda proposta é de reunião da Presidência Ampliada, para traçar 

estratégias para aprovação de todas as questões que estarão na pauta da reunião dos dias 7 e 8 

de dezembro.  A data proposta foi de 5 ou 6 de novembro, ou outra data que possamos acordar 

aqui. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Sugiro 19 de novembro, porque todos já haviam 

agendado essa data. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima argumenta que 19 

de novembro é muito distante.  Entretanto, creio que a Secretaria Executiva do CNAS poderia 

tomar providências de mandar ofício para todos os Conselhos Estaduais que aqui estiveram 

presente solicitando a contribuição até o prazo de 15 de novembro.  Ao nos reunirmos no dia 19, 

já teríamos todas as contribuições. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Quero defender minha 

proposta. 

 Creio que a reunião do dia 19 pode permanecer, não sou contra ela, porque 

naquela data poderemos ver o que chegou de contribuições.   

 A outra questão é muito mais preocupante: a próxima semana, depois desta 

Reunião Ampliada, com a cabeça mais fresca, com os resultados de algumas questões com 

relação ao reajuste fiscal, será decisiva.  Alguns Conselheiros poderiam estar em Brasília 
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discutindo o assunto e levando essas propostas às suas bases e até comunicando aos demais 

membros do CNAS quais as questões que estão em pauta. 

 Sobre a data, insisto que no dia 6 de novembro haja reunião da direção.  A 

reunião do dia 19 de novembro contaria com a participação de mais pessoas do CNAS, para fazer 

levantamento das propostas que vieram e fazer os encaminhamentos necessários. 

 Vou relatar a experiência que tivemos em relação ao documento anterior sobre 

Política:  discutimos como iria ser feito, concretamente, e levamos depois à reunião. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - A Conselheira Fátima propõe que a 

reunião seja no dia 6 de dezembro. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - No dia 6 e, se precisar, no dia 

19 também. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso não! 

 Trata-se de uma reunião de diretoria do CNAS com os coordenadores das 

Comissões, é reunião da Presidência Ampliada, lá na nossa sede. 

 A Conselheira Rosângela quer se manifestar. 

 

 ROSÂNGELA PAZ - Eu acho que não dá para discutir a metodologia para 

debater a Política e a NOB sem ter as propostas, deve ser uma discussão só, no dia 19, porque lá 

estarão todas as propostas, serão organizadas e se discutirá a metodologia para se fazer a 

discussão e aprovar os documentos nos dias 7 e 8.  Há tempo, entre os dias 19 e 7 de dezembro, 

até para mandar uma primeira síntese para os Conselheiros: um quadro com as propostas e os 

pontos conflitantes, de maneira bem esquemática, para que todos venham preparados para a 

reunião dos dias 7 e 8. 

 Não vejo necessidade de duas reuniões com a mesma pauta:  metodologia e 

conteúdo.  É uma só e um dia inteiro é suficiente, a não ser que haja outra pauta para a 

coordenação discutir.  Se a pauta for NOB e Política, acredito que dia 19 será suficiente. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Minha preocupação está muito 

ligada à questão do financiamento, pois muitas questões foram levantadas e há muito tempo não 

temos reunião da Comissão de Financiamento.  

 Estou propondo reunião da Comissão de Financiamento no dia 6, para estar 

preparando essas questões. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Temos duas propostas para a reunião da 

Presidência Ampliada.  Uma no dia 19, outra no dia 6 de novembro.  A Comissão de 

Financiamento é outro assunto.   

 Eu gostaria de defender a data de 19 de novembro por uma razão importante:  

até lá, a SAS terá tempo para pegar esse documento e adequá-lo a todas essas sugestões aqui 

apresentadas, fazendo pequenos ou grandes acertos, dependendo da extensão das contribuições 

já recebidas.  Há necessidade de um tempo mínimo para que a SAS possa trabalhar. 

 Particularmente, acho que se fizermos reunião no dia 19 teremos algum prazo.  

Está também em discussão a proposta da Conselheira Fátima. 

 

 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu retiro minha proposta. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Talvez eu possa compatibilizar as duas 

coisas.  Creio que a Fátima tem razão, porque estamos com um processo muito complicado na 

Comissão de Financiamento, porque ainda não sabemos se os recursos para pagamento dos 

serviços de ação continuada de novembro e dezembro estarão garantidos.  Isso diz respeito à 

sobrevivência das instituições.  Se não estiver garantido, será uma complicação, porque são mais 

de 6 mil instituições envolvidas. 

 O que estou propondo é que o Presidente convide a Fátima para resolver duas 

questões:  primeiro, olhar essa questão junto com a SAS e ver como está a questão do 

financiamento, por ser fundamental para 6 mil instituições.  A Fátima poderia vir para resolver isso 

e também para ajudar no encaminhamento das questões de relações públicas. 
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 MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Outra questão é a que se refere 

ao repasse de recursos, que a Rosângela está querendo discutir, para ver como se encaminha. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Já temos, então, decidido que a reunião 

da Presidência Ampliada será no dia 19 de novembro.  Nossa reunião ordinária será realizada nos 

dias 7 e 8 de dezembro.  O terceiro ponto é que poderá haver uma reunião no dia 6 de novembro 

para resolver a emergência da área de financiamento, tendo em vista as questões relacionadas 

com a liberação de verbas da SAS para as entidades. 

 

 GUILHERMINO CUNHA - Só escapou um detalhe importante:  mandar 

imediatamente ofício a todos os Conselhos Estaduais solicitando sugestões até o dia 15, 

encaminhando também cópia do documento de Política.  Isso precisa entrar em pauta, senão fica 

esquecido. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Peço à nossa assessoria que registre 

essa recomendação, para que esses ofícios sejam enviados.  A Dorinha e a Daniele poderiam 

implementar isso. 

 

 ANTÔNIO BRITO - Proporia que nestes ofícios fosse sugerido a todos que o dia 

7 de dezembro deveria ser divulgado como o Dia da Assistência Social e que nesta data seria 

aprovada a Política.  Isso seria interessante em termos de divulgação. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Será registrado o pedido para que se 

divulgue o Dia da Assistência Social. 

  

 ALBAMARIA ABIGALIL  - E quando será a reunião com a área econômica? 
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 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Podemos fazer na reunião da Presidência 

Ampliada, ficaria até um ambiente mais fácil para se recolher impressões, que depois levaríamos 

ao Plenário. 

 Fica, então, registrado que para a reunião da Presidência Ampliada faríamos 

convite aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. 

 Passo a palavra ao Secretário-Executivo para ler a redação final da Carta de 

Belém, com as observações já feitas pelo nosso Colegiado.  Também fica registrado que a Carta 

de Belém foi aprovada por meio de resolução do CNAS e será encaminhada a diversos e 

importantes atores, para divulgação. 

 Com a palavra o Secretário. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Fizemos pequenos ajustes, para o português ficar 

mais claro. 

  “Carta de Belém 

 Os participantes da Reunião Ampliada do Conselho Nacional de Assistência 

Social, realizada em Belém do Pará, nos dias 29 e 30 de outubro de 1998, Conselheiros dos 

Conselhos Estaduais e Municipais, técnicos da área, representantes dos Fóruns de Secretários, 

Gestores de Assistência Social dos Estados e Municípios e Sociedade Civil, reunidos para tratar 

da Política Nacional de Assistência Social e, particularmente, do seu financiamento, manifestam 

sua preocupação com o ajuste fiscal anunciado pelo Governo e com a crise econômica do país, e 

vêm a público reafirmar que: 

O Programa de Ajuste Fiscal não deverá colocar em risco a aplicação da Lei 

Orgânica de Assistência Social; o cumprimento dos princípios da Seguridade Social expressos na 

Constituição e o desenvolvimento de programas e projetos das três esferas de Governo; 

- o Governo deverá realizar os esforços necessários para fortalecer a 

seguridade social e ampliar o número de beneficiários; 

Há necessidade de se respeitar as diretrizes constitucionais da 

descentralização, participação e comando único na execução da Política Nacional de Assistência 

Social, e 
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 Defendem intransigentemente a implantação da Política Nacional de Assistência 

Social, o fortalecimento dos Conselhos e o controle social, definindo prioridades para combater a 

exclusão social. 

Belém, 30 de Outubro de 1998.” 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Eu queria acrescentar só uma 

coisinha. 

 

JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Não pode.  (Risos.) 

 

MARIA DE FÁTIMA DE AZEVEDO FERREIRA - Durante todo o tempo, no meu 

grupo — não sei o que ocorreu nos outros grupos — insistimos que seria preciso fortalecer as 

duas pilastras da Assistência Social:  o órgão gestor e o controle social, os Conselhos.  Em 

nenhum momento é mencionado na carta o órgão gestor.  Eu sugiro que se acrescente a 

seguinte expressão “dos órgãos gestores”, após a palavra “fortalecimento”, ficando assim a 

redação: o fortalecimento dos órgãos gestores, dos Conselhos e o controle social, definindo 

prioridades para combater a exclusão social. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Aprovada a sugestão e a Carta de Belém. 

 Comunico aos senhores que devemos encerrar nossa reunião, porque a 

Universidade fecha às 19 horas.  Sejamos, pois, objetivos nas manifestações. 

 

 EURÍDICE VIDIGAL - Eu queria colocar um dado a mais a respeito da vinda da 

equipe econômica. 

 Seria importante, ao se convidar alguém do Ministério da Fazenda, o Dr. Pedro 

Parente, Secretário-Executivo, se for o caso, que ele viesse para falar em um fórum ampliado, 

onde houvesse representação significativa de governo e sociedade civil.  Não se atingirá o 

objetivo que se pretende se ele for convidado a vir falar para um público restrito, pequeno.  Não é 
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este o alcance que pretendemos.  Acredito até que ele preferiria falar para representantes de 

segmentos expressivos da sociedade. 

 

 ALBAMARIA ABIGALIL - Seria interessante que ele viesse no dia da aprovação 

da Política, Presidente. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Se vocês acharem que haverá tempo, não 

há problema. Então, transferiríamos a fala dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento para os 

dias 7 e 8 de dezembro, com data a ser combinada com eles. 

 Fica registrado como deliberação nossa o convite do CNAS à equipe econômica, 

formada por um representante do Ministério da Fazenda e outro do Ministério do Planejamento, 

para estarem presentes no dia 7, pela manhã, possivelmente, na reunião ordinária do CNAS.   

 Com a palavra a Conselheira Tânia Garib. 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Trata-se de informe da Comissão de Política. 

 Presidente, na Reunião Ampliada apresentamos o Plano Nacional de 

Capacitação de Conselheiros e Gestores e houve muitas sugestões e algumas dúvidas em 

relação ao plano.  O plano encontra-se na pasta de todos.  Precisamos, assim, organizar as 

sugestões e colocamos como marco para lançamento do programa o dia 7 de dezembro.  Daí 

nossa preocupação em também fazer reunião da Comissão de Política para o desenrolar desse 

lançamento. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Isso poderia ser no dia 19, Conselheira? 

 

 TÂNIA MARA GARIB - Podemos verificar e depois conversar. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Muito bem lembrado pela conselheira. 

 Concedo a palavra à Conselheira Rosângela e a seguir ao nosso Secretário-

Executivo. 
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 ROSÂNGELA PAZ - Com relação à Comissão de Normas, não se trata 

exatamente de um informe, mas de uma avaliação pessoal, na condição de Conselheira. 

Internamente, temos tido dificuldades em avançar na discussão das normas, não por falta de 

quorum, mas por uma série de dificuldades em relação à regulamentação dos arts. 3º e 9º da 

LOAS; por causa do registro das entidades, do decreto.  A última reunião da Comissão foi 

suspensa e sequer os Conselheiros foram avisados de que a reunião fora suspensa.   

 Gostaríamos que na próxima reunião da Comissão de Normas pudéssemos 

contar com a presença do Dr. Marcos, do Dr. Gilson, para discutirmos um pouco o funcionamento 

da própria Comissão de Normas e os temas que são fundamentais para que a Comissão possa 

trabalhar.  Esse é um ponto sensível.  Nesse informativo do CNAS que todos recebemos não há 

sequer uma nota sobre a Comissão de Normas e isso mostra um pouco as dificuldades que a 

Comissão tem tido para avançar no conteúdo. 

 Não podemos falar em nome da Comissão porque nem todos os participantes 

estão presentes, mas se o Dr. Gilson e o Dr. Marcos pudessem estar conosco na próxima 

reunião, a ser marcada, seria melhor para avaliarmos os trabalhos da Comissão. 

 Por último, eu queria dizer que os Conselheiros de São Paulo não gostaram da 

nota que saiu no Informativo falando do grupo dos cinco  — já registramos isso para a Comissão 

de Política.  É séria a questão de que estamos trabalhando na definição de uma estratégia que 

visa à criação do Conselho Municipal de São Paulo, porque lá a situação é extremamente 

complexa e politicamente tensa, tanto em relação à Prefeitura quanto em relação ao Fórum 

Municipal da cidade, que vem discutindo e lutando pela criação daquele conselho.  Não 

gostaríamos de, na qualidade de Conselheiros nacionais, sermos responsabilizados pela defesa 

de uma estratégia de um conselho municipal. 

 

 MARIA DOLORES CUNHA PINTO - Eu queria dar uma sugestão para a 

Comissão. 

 Eu acho que se deveria chamar o pessoal do MARE, porque eles estão fazendo 

alguma coisa em relação à desburocratização por causa das organizações sociais.  Não sei se 
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não deveríamos escutá-los.  Eu sei que entram na questão do Conselho, que muitas vezes 

estarão juntos. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Fica registrada a observação. 

 Com a palavra o Secretário-Executivo. 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - Queria aproveitar a oportunidade para dizer aos 

senhores que hoje distribuímos os CDs.  Eu queria saber se alguém tem alguma dificuldade para 

instalar isso no computador.  Aqui na capa eles erraram, pois colocaram “informações 

importantes sobre a Previdência Social” e no caso é sobre “Assistência Social”, obviamente.  Isso 

será trocado.  Queremos dar o prazo até 20 de novembro para que os Conselheiros apresentem 

qualquer tipo de sugestão, idéia, crítica em relação a este trabalho, porque também gostaríamos 

de na reunião do dia 7 de dezembro trazer proposta de resolução aprovando a distribuição 

dessas informações.   

 Como somos mortais e passamos pelos cargos, lá na frente alguém poderá 

indagar quem autorizou a distribuição desses dados.  Eu tenho bastante tranqüilidade para 

afirmar que são informações públicas e de interesse público, quase todas publicadas no Diário 

Oficial da União, então não há por que esconder a distribuição desse material. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - Qual a empresa que está fazendo o CD? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - É a Dataprev.  Isso não tem praticamente nenhum 

custo, porque já temos quase todas as informações e estamos apenas compilando-as em um 

programa, e a Dataprev é detentora de uma distribuição sem número limitado de cópias.  O 

instalador é um programa que a Dataprev detém, com o privilégio de distribuir quantas cópias 

quiser.  Isso sai por aproximadamente 2 reais cada um. 

 O importante é que tudo o que o Conselho faz está dentro dessa mídia 

eletrônica.  Por isso quero saber se alguém tem alguma dificuldade em instalar isso no 
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computador para ver seu conteúdo, para que posteriormente não venha a dizer:  deviam ter posto 

isso.   

 Assim, até dia 20 de novembro receberemos sugestões e críticas a respeito do 

programa. 

 

 JOSÉ CARLOS LASSI CALDEIRA - A instalação é normal, não é? 

 

 MARCOS MAIA JÚNIOR - É normal, você instala e ele cria o ícone CNAS. 

 Repito:  até o dia 20 estaremos abertos a sugestões.  No dia 7 de dezembro, 

aprovaríamos resolução referente a essa matéria, que seria inserida no CD. Obviamente a NOB e 

a Política Nacional, sendo aprovadas, também seriam inseridas para que distribuíssemos aos 

Conselhos e a todas as entidades interessadas. 

 

 PRESIDENTE (Gilson Assis Dayrell) - Estando esgotada nossa pauta, quero 

expressar, mais uma vez, nosso agradecimento à Universidade da Amazônia por nos ter cedido 

as instalações para nossos trabalhos. 

 Agradeço a todos os que aqui estiveram e abrilhantaram a nossa reunião. 

 Convoco todos para a próxima reunião, a ser realizada nos dias 7 e 8 de 

dezembro, quando estaremos tratando de assuntos da maior relevância para todos nós. 

 O Sr. Secretário-Executivo está me alertando que ele ainda terá de vencer a 

batalha de falta de recursos para a realização da reunião dos dias 7 e 8.  Eu creio que teremos 

um importante argumento ao dizer que trocamos duas reuniões por uma, para podermos fechar o 

nosso trabalho.  Sem essa conclusão, haverá grave prejuízo para a Assistência Social, uma vez 

que temos de aprovar a Política e a NOB.  Ou fazemos a reunião, ou ficaremos sem esses 

instrumentos.  Creio que esse argumento é mais que razoável para justificar nossa decisão. 

 Muito obrigado a todos. 

 Está encerrada a reunião.  


